
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λει
τουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του ποοσωπικού 
της και άλλες διατάξεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

ΓΕΝΙΚΑ
Με το παρόν νομοσχέδιο, που κατάρτισε το Υπουργείο 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και υποβάλλει σήμερα στη Βουλή 
των Ελλήνων, επιχειρείται μια ριζική μεταρρύθμιση και εκσυγ
χρονιστική τομή στο συστημο της δημόσιας διοίκησης της 
χώρας μας

Στο επιτακτικό αίτημα για συνολικό εκσυγχρονισμό της ελ
ληνικής κοινωνίας, η σημερινή δημόσια διοίκηση όχι μόνο δεν 
αποτελεί, όπως θα έπρεπε, δύναμη εκσυγχρονισμού και συντε
λεστή ανόρθωσης και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά με την 
αδράνεια που τη χαρακτηρίζει και την κρίση αποτελεσματιι.υ- 
τητας που τη διαπερνά, αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο.

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης αποτελεί θεμε
λιώδη προϋπόθεση για το συνολικό εκσυγχρονισμό της ελλη
νικής κοινωνίας.

Η πρόκληση του εκσυγχρονισμού της Διοίκηα - αινεί την 
προετοιμασία και την ετοιμότητα της να αντιμετωπίσει με τρόπο 
δυναμικό και αποτελεσματικό τις αλλαγές που συντελούνται με 
ραγδαίο ρυθμό, τόσο στο διεθνές, όσο και στο εθνικό πλαίσιο. 
Ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης στοχεύει στην έξοδο από την 
κρίση, κρίση οργάνωσης και δυσλειτουργίας που τη μαστίζει, 
την αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων και νοοτροπίας, καθώς και 
την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας και την καλλιέργεια ενός πνεύ
ματος εμπιστοσύνης, αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας και δη
μιουργικότητας.

Η έξοδος της δημόσιας διοίκησης από την κρίση και ο 
εκσυγχρονισμός της αποτελούν τον κεντρικό στόχο όλων των 
μέτρων, αποφάσεων και πρωτοβουλιών, που πήρε μέχρι σήμερα 
το Υπουργείο Προεδρίας και που εντάσσονται στους εξής τρεις 
βασικούς άξονες πολιτικής:

1. Αναδιοργάνωση των κεντρικών υπηρεσιών, ενίσχυση του 
επιτελικού τους χαρακτηρο και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 
στην περιφέρεια.

2. Εφαρμογή σύγχρονων αρχών, μεθόδων και διαδικασιών με 
στόχο τη διαοανεια και τον έλεγχο, την καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας kg: τη συνεχή ροή πληροφοριών για την τα
χύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

3. Καθιέρωση της αξιοκρατίας, ποιοτική αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού και ορθολογική κατανομή και αξιοποίησή 
του. με σκοπο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και αύξηση της παραγωγικότητας στις δημόσιες 
υπηρεσίες.

Στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης ο ρόλος και η 
συμβολή του ανθρωπίνου παρογοντα, του ανθρώπινου δυναμι
κού, ήταν πσντοτε θεμελιώδης. Σήμερα γίνει— ολοένα και 
σαφέστερο όπ οι διαθέσιμοι υλικοί ποροι δεν μπορούν να 
αξιοποιηθούν χωρίς τη συνδρομή ικανού και εκπαιδευμένου 
προσωπικού. Αυτό ισχύει σε όλες τις μορφές οργάνωσης, 
δημόσιας και ιδωτικής. Το γεγονός αυτό όμως εχε; ακόμα 
μεγαλύτερη σημασία για χώρες που αντιμετωπίζουν με οξύτητα 
το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού και καταλληλότητας του 
διοικητικού μηχανισμού τόσο σε επίπεδο δομικό και λειτουργικό 
ασο και στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού.

Καμιά οργανωτική προσπάθεια δεν μπορεί να επιτύχει, όταν 
το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο καλείται να την πραγματο
ποιήσει. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αποστολή 
του.

Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και δαδικασιών, η 
χρησιμοποίηση της πληροφορικής και άλλων μεθόδων μηχα
νοργάνωσης, όπως και κάθε διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης, 
είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, εάν ο ανθρώπινος παράγων

δεν εινο: ιμτ.τλλ- τ. 'ροετοιμασμένος γιο να υποδεχθεί και 
αξιοποιπο ..pave μέσο διοίκησης.

Με τ.ε Γς ■ Ηυισεις. που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο 
αναθru'eo α. -,ιι ακλογικεύονται βασικά ζητήματα της δημό
σιας δι ·. ·>ς. που συνδέονται με τη στελέχωσα, την εκπαί
δευση r.uι την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού των 
δημοσίων υπηρεσιών, καιιώς και με τη βελτίωση των σχεσεων 
της Διοίκησης με Όυς πολίτες.

Με το νομοοχ: ίο καθιερώνονται:
1. Τριπες ποογτν.ιμμα εκσυγχρονισμού της δημοσίας διοικη- 

σης καμ,ρ έλεγχος από τη Βουλή της πορείας της εφαρμογής" 
του. Αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα.

ΑτΓ,ρο:
α) Καταρτίζεται τριετές ειδικό πρόγραμμα εκσυνχρονιομου 

της δημοσίας διοίκησης, που κατατίθεται στη Βουλή >«ο συζή
τηση και ψήφιση.

β) Συγκροτείτο πιτροπή από βουλευτές όλων των πολιτικών 
κομμάτων για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων 
του προγράμματος.

γ) Θεσμοθετείται η υποχρέωση των υπουργείων να καταθέ
τουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στη Βουλή ειδική έκθεση για 
τις βελτιώσεις, που προώθησαν και πραγματοποίησαν κατά το 
προηγούμενο έτος erre θέματα της καταπολέμησης της γρο- 
φε·- ~τς και τα λοιπά θέματα του προγράμματος διοικητικού 
εκυο<λυ- 'ΐσμού.

2. u σύσταση Επιτροπής για την αναδιοργάνωση φορέων 
του δπμά'του τομέα και ειδικότερα για τη μελέτη της προσφο
ρότερης, κατά περίπτωση, νομικής μορφής και της σκοπιμότη
τας συγχώνευσης η κατάργησης φορέων, καθώς και μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων τους σε άλλους φορείς και ιδίως σε οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης

3. Σειρά μέτρων που επιβάλλουν την επιτάχυνση και τη 
δημοσιότητα των διαδικασιών και εγγυώνται τη διαφάνεια στη 
διοικηπκή δράση και τον έλεγχο.

Με τις νέες σχετικές ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο 
επιδιώκεται να οδηγηθούν οι υπηρεσίες να σέβονται το πλαίσιο 
των υποχρεώσεών τους απέναντι στους πολίτες και να διεκ- 
περαιώνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα τις υποθέσεις που τους 
αφορούν. Τα μέτρα ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης, που Οφεί
λουν να έχουν οι υπηρεσίες απέναντι στον πολίτη και παράλ
ληλο οδηγούν στον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδι
κασιών, που σήμερα αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες 
καθυστέρησης.

Με τη διαφάνεια στις διαδικασίες πατάσσεται κάθε είδους 
συναλλαγή και με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εις βάρος 
των φορέων και υπέρ του πολίτη αναδεικνύεται και υπογραμ
μίζεται η υποχρέωση του κράτους να σέβεται τους κανόνες 
και τις υποχρεώσεις του. Το πλαίσιο cure, σε συνδυασμό με 
τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, 
συνιστα μια ευνοϊκή ποουποθεση γιο την οποτελεσμαηκη εκ 
μέρους τού 'Πολίτη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.

4. Αξιοκρατικό και αΟιοθλητο σύστημα προσλήψεων προσω
πικέ δημοσία διοίκηση

Το σύστημα προσλήψεων που εισάγει το προτεινομενο νο
μοσχέδιά ίΛέπετα απο τις ακόλουθες γενικές αρχές:

- αξιοκρατία
- αντικειμενικότητα
- διαφάνεια
Η καθιέρωση αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων στο 

Δημόσιο πλήττει καίρια ιον κομματισμό, ενδυναμώνει την ανε
ξαρτησία του δημόσιου υπάλληλου και περιορίζει τις διάφορες 
μορφές πελατειακών σχέσεων μεταξύ διοίκησης και πολιτών.

5. Η συνεχής εκπαίδευση - μετεκπαίδευση των υπαλλήλων 
καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Η εκπαίδευση συνδέεται με τη βαθμολογική εξέλιξη και 
προαγωγή τους.

Αναλυτικότερα καθιερώνετο: ολοκληρωμένο σύστημα συνε
χούς εκπαίδευσης του συνόλου του προσωπικού σε πολλαπλό 
επίπεδο γιο την ποιοτική του βελτίωση και τη δημιουργία 
υποδομής σε στελεχιακό δυναμικό. Τα στάδια αυτά είναι: Η 
εισαγωγική εκπαίδευση, η επιμόρφωση, η εξειδίκευση. η προα-
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γωγική εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η μεταπτυχιοκή εκπαί
δευση

6. Θεσμοθετείτο; νεο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων, 
που διοοψαλιζει τόσο την αντικειμενική. Οσο κα; την αξιόπιστη 
στάθμισε της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας 
τους

7. Εισαγεται η αρχή της κινητικότητας του προσωπικού για 
ορθολογικότερη ανακατανομή και αξιοποίηση του, τόσο με τη 
δυνατότητα ένταξης των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων 
σε διϋπουργικούς κλάδους, όσο και με τη δυνατότητα μετάταξης 
ή μεταφοράς του. υπό συγκεκριμένες εγγυήσεις, σε άλλες 
υπηρεσίες

Ειδικότερα κατά κεφάλαιο προβλέπονται τα εξής;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης

Με τα αρθρα 1-4 επιδιώκεται η συστηματικότερη οργάνωση 
των μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, την αύξηση 
της παραγωγικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών, που παρέχουν οι φορείς του δημόσιου τομέα

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων αυτών προβλέπονται
α. η καταρπση τριετούς προγράμματος διοικητικού εκσυγ

χρονισμού', που θα κατατίθεται στη Βουλή για συζήτηση και 
έγκριση

β, η συγκρότηση από τη Βουλή επιτροπής από βουλευτές 
όλων των πολίτικων κομμάτων για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των μέτρων του προγράμματος και των προσπα
θειών για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των 
μεθόδων και διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας,

γ. η υποχρέωση των υπουργείων να καταθέτουν τον Ιανουά
ριο κάθε έτους στη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, ειδική έκθεση για τις βελτιώσεις που προώ
θησαν και πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος στο 
θέματα της μείωσης της γραφειοκρατίας, της βελτίωσης των 
μεθόδων και διαδικασιών της αύξησης της παραγωγικότητας 
και της αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες 
υπηρεσιών,

δ. η συγκρότηση επιτροπής από ανώτατους δικαστικούς 
λειτουργούς, καθηγητές Α.Ε.Ι., εκπροσώπους των κομμάτων και 
των συνδικαλισηκών φορέων και υπηρεσιακά όργανα γιο τη 
μελέτη της αναδιοργάνωσης και την αποτελεσματικότερη λει
τουργία των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Σχέσεις πολιτών και δημόσιας διοίκησης - δημοσιότητα 

της διοικητικής δράσης - καταρπση κωδίκων

Με πς διατάξεις των άρθρων 5 έως 10 θεσπίζονται βασικοί 
κανόνες για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης στην κατεύθυνση της βελτίωσης της σχέσης της 
διοίκησης με το κοινωνικό σύνολο, το οποίο είναι κατά το 
Σύνταγμα, ταγμένη να υπηρετεί Βασικές ρυθμίσεις του Κεφο- 
λαιου αυτου είναι.

- η καθιέρωση προθεσμίας για τη διεκπεραίωση των υποθέ
σεων των πολιτών,

- η δημοσιότητα της δράσης της διοίκησης,
- η περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών.
Ειδικότερα:
1. Κρίιχιο σημείο σύγκρουσης μεταξύ διοίκησης και πολιτών 

αποτελεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθεσεών τους. Για 
το λόγο αυτόν θεσπίζονται, για πρώτη φορά, προθεσμίες μέσα 
σπς οποίες οι υπηρεσίες της διοίκησης είναι υποχρεωμένες να 
απαντούν οριστικό και να διεκπεραιωνουν πς υποθέσεις των 
πολιτών.

Μετά από την αξιολόγηση των προσφερόμενων από τη 
Διοίκηση υπηρεσιών, καθορίζεται (άρθρο 5) σύντομη προθεσμία 
10 ημερών για την πληροφόρηση, παροχή πιστοποιητικών κ.λπ., 
προθεσμία 60 ημερών για τον κύριο όγκο των υποθέσεων και 
επειδή υπαρχουν σε ορισμένους τομείς πολύπλοκες διαδικα
σίες, που λόγω του αντικειμένου τους δεν μπορούν να συντο-

μευθούν, δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τον κανόνα με 
κοινές υπουργικές αποωαοεις που εκ δίδονται εντός αποκλει
στικής προθεσμίας τριών μηνών. Μετά την εκπνοή της προ
θεσμίας αυτής ο κάθε πολίτης, άλλο και τα όργανό της διοί
κησης θα γνωρίζουν με ακρίβεια τα δικαιώματα και πς υπο
χρεώσεις τους

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων αυτών 
στην καθημερινή πρακτική, καθιερώνεται παράλληλα μια απλή 
διαδικασία ’ικανοποίησης' του πολίτη με καταβολή σ αυτόν 
χρημαπκού ποσού στην περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν τη
ρούν τις σχετικές προθεσμίες.

2. Με σκοπο την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στους 
πολίτες για την αντικειμενική δράση της διοίκησης, καθιερώ
νεται, με το άρθρο 6, υποχρέωση δημοσιότητας σε καίριους 
τομείς παροχής υπηρεσιών όπως ηλεκτροδότηση, παροχή τη
λεφώνων, άδειες κ.λπ., Έτσι με τη δημόσια ανακοίνωση, κυρίως 
του χρόνου ικανοποίησης του αιτήματος σε συνάρτηση με την 
υποβληθείοα αίτηση, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιο- 
φεράμενο να ελεγχει την εφαρμογή της αρχής της ίσης με
ταχείρισης απο τις υπηρεσίες της διοίκησης.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 για τη μεταβίβαση εξουσίας 
υπογραφής και περιορισμού συναρμοδιοτητων προωθείται η 
απλούστευση των διαδικασιών και η συντόμευση του χρονου 
έκδοσης των διοικητικών πράξεων, με τον περαιτέρω περιορι
σμό υπογραφών, που καθιερώθηκε με τις διατάξεις του ν 
1892/1990.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 οριοθετείται επακριβώς το 
έργο των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης για να μην υπάρξει 
οποιαδηποτε σύγχυση του ρόλου τους με άλλα όργανα. Επίσης 
προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 
των ΕΛ.Δ.Δ, και της Διοικούσος Επιτροπής του Σώματος Ελε
γκτών Δημόσιας Διοίκησης

Τέλος, προβλέπεται η υποστήριξή του έργου των Ελεγκτών 
Δημοσίας Διοίκησης από ειδικό επιστημονικό προσωπικό του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 συνιστώνται σε κάθε 
υπουργείο επιτροπές κοινωνικού ελέγχου της δημοσίας διοί
κησης, στην οποίο συμμετέχει και ένας εκπρόσωπός των υ
παλλήλων του υπουργείου, με σκοπό την ευαισθητοποιηση των 
υπηρεσιών για τη βελτίωση και απλούστευση μεθόδων και 
διαδικασιών.

6. Δημοσιότητα της εσωτερικής δράσης της διοίκησης και 
τροπο ενημέρωσης όλων των υπαλλήλων κάθε υπηρεσιακής 
μονάδας, αποτελεί η καθιέρωση, με το άρθρο 10, της υπο
χρέωσης των υπηρεσιών να εκδίδουν δελτία στα οποία περ<- 
γράφονται οι αρμοδιότητες, οι εκτελουμενες εργασίες και τα 
καθήκοντσ των υπάλληλων. Στα δελτία αυτό θα απεικονίζεται 
η πραγματική δραστηριότητα των υπηρεσιών ώστε να μπορεί 
να αξιολογη^τ αυτή με συγκεκριμένο στοιχεία Όπως είναι 
αυτονόητέ ανωτέρω δελτία δεν έχουν καμία σχέση ούτε 
οποτελο^.. ζουία απόδοσης των υπαλλήλων.

7. Επιτροπές Κωδίκων
Με πς διατάξεις των άρθρων 11 και 12 συνιστάται επιτροπή 

για την αναθεώρηση του Υ παλληλικού Κώδικα, επιτροπή για τη 
σύνταξη Κώδικα Σχέσεων Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτών και 
επιτροπή για την απλούστευση της νομοθεσίας. Ειδικότερα;

α Είναι αναγκη να καταρπστει ένας νέος Υπαλληλικός 
Κώδικας, που να απηχεί πς σύγχρονες ανπληιμεις στα θέματα 
υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων, δεδομέ
νου, άλλωστε, όπ ο ιχυων εχει υποστει αλλεπάλληλες τροπο
ποιήσεις.

β. Ο Κώδικας Σχέσεων Δημοσίας Διοίκησης και Πολιτών 
σκοπό έχει να ενοποιήσει, επιταχύνει απλουστεύσει τη διοι
κητική δράση και vc διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών.

γ. Έργο της επιτροπής γιο την απλούστευση της νομοθεσίας 
είναι η απογροφή των νομοθετικών kui κανονιστικών ρυθμίσεων 
και η επανεξετοση της οναγκαιοτητας των ρυθμίσεων, με στοχο 
τον περιορισμό της πολυνομίας και την απογραφειοκρατικο- 
ποιηση

8. Με πς διατάξεις του άρθρου 13 προβλέπεται η διοργάνωση 
συζητησης στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο της ετήσιας
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-χθεστκ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οσο και της έκθεσης της 
Οδικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικράτειας, λόγω του 
γενικότερου ενδιαφέροντος, που παρουσιάζουν οι εκθέσεις 
αυτές, απο άποψη περιεχομένου

ΚΕΟΑΛΑΙΟ Γ 
Σύστημα προσλήψεων

1. Το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης εκτιμώντας δη 
το οποιοδήποτε σύστημα προσλήψεων προσωπικού στο δημδσιο 
τομέα θα πρέπει πρωτίστως να διέπεται από αρχές και χαρα- 
κτηρισπκά, που να το καθιστούν αποδεκτΟ απο την πλειονό
τητα. αν όχι από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, επιδίωξε 
την ευρύτερη δυνατή συναίνεση στον ευαίσθητο αυτόν τομέα 
των προσλήψεων και είχε διαβουλεύσεις με τα πολιπκό κόμματα 
και συγκεκριμένα με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και το Συνασπισμό 
της Αριστερός και της Προόδου, που διατύπωσαν ης σχετικές 
προτάσεις τους, οι οποίες λήφθηκαν υποψπ στη διαμόρφωση 
του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

2. Το σύστημα προσλήψεων, που εισάγει το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο διέπεται από ης ακόλουθες γενικές αρχές:

σ) Αξιοκρατία: Ο βαθμός του τίτλου σπουδών και οι μετα
πτυχιακοί τίτλοι αποτελούν αναμφισβήτητο αξιοκοαπκό στοι
χεία. τα οποία όμως από μόνα τους δεν εξασφαλίζουν και την 
καταλληλότητα των υποψηφίων. Για το λόγο αυτόν ο βαθμός 
του τίτλου σπουδών συνδυάζεται και με την επίδοση που θο 
έχουν οι υποψήφιοι σε γραπτή δοκιμασία. Ο βαθμός του τίτλου 
σπουδών προβλέπεται να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα σε 
ποσοστό 25%, η επίδοση στο γραπτό διαγωνισμό θο έχει τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα (70%), ενώ η 
εντοπιότητα θα προσδίδει 5% στον υποψήφιο. Ο συνυπολογι- 
σμός του τελευταίου αυτού στοιχείου αποβλέπει στη συγκρό
τηση των νέων μας στους τόπους καταγωγής τους.

Αλλά και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προβλέ- 
πεται να προσαυξάνει τη συνολική βαθμολογία. Στην περίπτωση 
που πρόκειται για την πλήρωση θέσεων που έχουν ιδιάζουσσ 
οποστολή ή αποτελούν εξειδικευμένες περιπτώσεις, είναι δυ
νατό, μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνι
σμού, να ορίζονται πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης των υποψη
φίων, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου, καθώς και ο τρόπος κατά 
τον οποίο θα γίνεται η σχετική δοκιμασία. Η επιλογή των 
μποψηφίων για την πλήρωση θέσεων υποχρεωτικής εκπαίδευ
σης, επειδή δεν προσιδιάζει να γίνεται με γραπτό διαγωνισμό, 
προκρίθηκε νο γίνεται με βάση τα αντικειμενικά και αδιάβλητα 
κριτήρια της εμπειρίας, της κατοχής απολυτηρίου τίτλου τε
χνικής ή επαγγελματικής σχολής, της εντοπιΰτητας κοι του 
σριθμού των τέκνων που θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι υποψή
φιοι, και για ης τεχνικές ειδικότητες του βαθμού της δοκιμασίας 
στην ειδικότητα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωσή 
θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού προβλέπεται να 
νινεται με συνεκτίμηση τυπικών κοι ουσιαστικών προσόντων, με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια.

β) Αντικειμενικότητα: Το στοιχείο αυτό συναρτότοι με το 
όργανο, που θα έχει την ευθύνη διαχείρισης του όλου συστή
ματος προσλήψεων και με ης διαδικασίες που θο εφαρμόζονται. 
Η πρόβλεψη ανεξάρτητου και με κύρος οργάνου διαχείρισης 
ίου συστήματος προσλήψεων, της Κεντρικής Επιτροπής Δια
γωνισμών, στην οποία θα μετέχουν καθηγητές Α.Ε.Ι., που θα 
επιλέγονται με κλήρωση και θα προεδρεύει ανώτατος δικαστι
κός λειτουργός και στις συνεδριάσεις της οποίας θα καλούνται 
να παρίστανται και εκπρόσωποι των κομμάτων και της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και η λειτουργία του συστήματος, κατά το 
πρότυπο των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων, εγγυώνται την εξασφάλιση του 
στοιχείου της αντικειμενικότητας.

γ) Διοφάνεια: Η διαφάνεια, που είναι απαραίτητη για την 
αξιοπιστία του συστήματος προσλήψεων, συναρτότοι όχι με το 
ουσιαστικό περιεχόμενό του, αλλά με τη δημοσιοποίηση του 
όλου συστήματος, ης διαδικασίες λειτουργίας και τη δυνατότητα 
ασχήσεως ελέγχου των αποτελεσμάτων και της όλης διαδικο- 
σίας από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή κοι από άλλα

όργανα Το νέο σύστημα είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί 
με διαφανείς, αντικειμενικές, αδιάβλητες και αξιόπιστες διαδι
κασίες σ' όλο τα στόδιά του, από τον ετήσιο προγραμμαπσμό 
των προσλήψεων και την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, 
ως την κατάοπση και δημοσίευση των πινάκων επιτυχίας των 
υποψηφίων. Ένα πρόσθετο στοιχείο διαφόνειας είναι η έκθεση, 
που θα υποβάλλει ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης στη 
Βουλή των Ελλήνων, σχεπκα με τον αριθμό των προσλήψεων 
που θα γίνονται κάθε χρονο.

δ) Καταλληλότητα: Το νέο σύστημα επιδιώκει να εξασφαλίσει 
με επεξεργασμένες προσφορές γραπτές δοκιμασίες, που προ- 
βλέπεται να καθιερώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Δια
γωνισμών σε συνδυασμό και με το βαθμό των ητλων σπουδών 
και τους τυχόν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών των υποψη
φίων. την πρόσληψη των καταλληλοτεοων σπς αντίστοιχες 
θέσεις. Αλλά και για την πλήρωσή θέσεων, για ης οποίες δεν 
προσιδιάζει η γραπτή δοκιμασία, προβλέπεται η επιλογή όσων 
προσλαμβάνονται, να γίνεται με αδιάβλητα αντικειμενικό κριτή
ρια

3. Επί των διατάξεων των ετμμέρους άρθρων σημειώνουμε 
ειδι» ότερα τα εξής

Με το άρθοο ιί προβλέπεται όπ το θεσπιζόμενο σύστημα 
προσλήψεων ποοσωπικού θα έχει γενική εφαρμογή για όλους 
τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός σήμερο οριο- 
θετείται στο όρθοο 51 του ν. 1892/1990 και κάθε φορό θα 
ισχύει.

Το σύστημα θα είναι ενιαίο, με την έννοια όπ για θέσεις 
Φορέων του δημόσιου τομέα κόθε νομαρχίας, για ης οποίες 
απαιτούνται τα ίδια τυπικό προσόντα πρόσληψης, θα καταρτί
ζεται ένας πίνακας κατΰ κλάδο ή ειδικότητα από τον οποίο θα 
καλύπτονται όλες οι προκηρυσσόμενες αντίστοιχες θέσεις.

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός καθιερώνεται ως ο γενικός τρό
πος διακρίβωσης των ικανοτήτων των υποψηφίων, για την 
επιλογή των καταλληλοτέρων, ενώ προβλέπεται και η συμμε
τοχή του βαθμού του τίτλου σπουδών και η κατοχή μεταπτυ
χιακών τίτλων σπουδών, κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό, στην 
επιτυχία των υποψηφίων, ώστε να προσελκύονται στο δημόσιο 
τομέα άτομα με υψηλή επιστημονική κατάρπση. Αλλά και η 
πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και θέσεων 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που δεν προσιδιάζει να γίνεται με 
τη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού, προβλέπεται να ενεργείται 
με αξιόπιστα αντικειμενικό κριτήρια.

Με το αοθρο 15 εισΟγεται ο ορθολογικός προγραμμαπομός 
των αναγκών οε ανθρώπινο δυναμικό και εκτιμάται ότι θο 
εκλογικεύσει πς προσλήψεις προσωπικού σ ολόκληρο το δη
μόσιο τομέα Ο ετήσιος έγκαιρος και έγκυρος προγραμμαπομός, 
που προβλέπεται να γίνεται τακτικά και όχι ευκαιριακά, με τελικό 
αποδέκτη το Υπουργικό Συμβούλιο, που θα εγκρίνει, εφ όσον 
θα είναι εξασφαλισμένες οι απαραίτητες πιστώσεις, τον αριθμό 
των προσλήψεων που θα γίνονται στο επόμενο έτος, διευκο
λύνει πς ενιαίες διαδικασίες πρόσληψης, εξασφαλίζει μελλο
ντικά την,,ομαλή εξέλιξη των υπαλλήλων σπς βαθμίδες της 
ιεραρχίας και παρέχει εχέγγυο για την ισόρροπη και ανάλογη 
με ης πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών κατανομή σ αυτές 
των προσλήψεων προσωπικού Γιο ης προσλήψεις τακτικού 
προσωπικού, που θα γίνονται κάθε έτος, προβλέπεται να ενη
μερώνεται και η Βουλή των Ελλήνων. Επίσης ορίζεται όη το 
σύστημα προσλήψεων που καθιερώνεται με το νομοσχέδιο αυτό, 
θα ισχύσει και για ης κατ' εξαίρεση εγκρίσεις που θα παρα
σχεθούν μέσο στο έτος 1991 από την επιτροπή της ΠΥΣ 
1Α4/1990. για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Τέ
λος, στην κανονισπκή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, που θο έκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5, 
θα προσδιοριστούν με σαφήνεια και πληρότητα οι διαδικασίες 
κατάοποης του προγράμματος και όλα εκείνα τα στοιχεία και 
λεπτομερειες, που θο διευκολύνουν την ουσιαστική κρίση γιο 
την παροχή των εγκρίσεων πρόσληψης μδνο του απαραίτητου 
προσωπικού.

Με το άρθρο 16 θεσπίζεται η αρχή της καθιέρωσης των 
ίδιων τυπικών και γενικών προσόντων, που απαιτείται να έχουν 
οι υποψήφιοι για θέσεις των αυτών κλάδων ή ειδικοτήτων,
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προκειμένου νο διευκολύνεται η κατάρτιση ενιαίων πινάκων, 
από τους οποίους θα πληρουντοι οι θεσεις, για τις οποίες 
απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται 
με τις οικείες οργανικές διατάξεις να ορίζονται και προσθετά 
προσόντα, εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, για την απολε- 
σματικότερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών συμφερόντων.

Για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, 
καθώς και για την ομαλή λειτουργία όλων των διαδικασιών του 
νέου συστήματος προσλήψεων προσωπικού, που είναι προσα
νατολισμένο στην αξιοκρατική επιλογή των ικανότερων, συνι- 
στάται με το άρθρο 17 στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυ
βέρνησης ανεξάρτητο και με κύρος όργανο, η Κεντρική Επι
τροπή Διαγωνισμών Το όργανο αυτό θα είναι πενταμελές, θα 
προεδρεύεται από σύμβουλο του Συμβουλίου Επικράτειας η 
Αρεοπαγίτη ή σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνέδριου και θα έχει 
ως μέλη τέσσερις τακτικούς καθηγητές, ονό ένα από τους 
κύκλους, νομικό, οικονομικό, διοικητικό και τεχνικό Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που θα οναδεικνύονται υστέρα απο 
δημόσια κλήρωση Στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής 
Διαγωνισμών θα καλούνται και παρίστανται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου οπό ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματός, που εκπροσω
πείται στη Βουλή των Ελλήνων και ένας εκπρόσωπος της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε.

Η Επιτροπή θα ενισχυεται στο έργο της με το νο διαθέτονται 
σ αυτήν άδικοί εισηγητές με ειδικές επιστημονικές γνώσεις 
και εμπειρία, που θα συμμετέχουν σπς συνεδριάσεις της Επι
τροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου και θα εισηγούνται το θέματα 
της ειδικότητάς τους.

Επίσης η Επιτροπή θο υποβοηθείται στο έργο της από 
γραμματεία, που θο στελεχώνεται με αποσπάσεις υπαλλήλων 
του δημόσιου τομέα, που θα γίνονται κατά παρέκκλιση από ης 
ισχύουσες διατάξεις. Το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 
επιφορτίζεται με τη μέριμνα γιο τη διάθεση στην Κεντρική 
Επιτροπή Διαγωνισμών όλων των απαραίτητων μέσων, γιο την 
άρτια εκπλήρωση του έργου, που ανατίθεται σ αυτή.

Στο άρθρο αυτό, καθώς και στα επόμενα άρθρα 16, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 και 27 προσδιορίζονται με σαφήνεια και λεπτο
μέρεια οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμών, 
που αρχίζουν από την εισήγηση για την έκδοση των προκη
ρύξεων, ως την κατάρτιση των πινάκων επιτυχίας και τη διάθεση 
των επιτυχόντων υποψηφίων στους οικείους φορείς.

Όλες οι ουσιαστικές αρμοδιότητες για τη διενέγεια των 
διαγωνισμών ανατίθενται στο προαναφερόμενο ανώτατο όργα
νο, την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμών, που είναι ανεξάρτητο 
από τη Διοίκηση και έχει αποφασιστική γνώμη. Ο Πρόεδρος, 
τα μέλη του και οι ειδικοί εισηγητές θα είναι πρόσωπα με 
μεγάλο και αναγνωρισμένο κύρος, ικανότητες, ανεξαρτησία 
γνώμης και εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Η σύνθεση 
αυτή, σε συνδυασμό και με τη διαφανή και αδιάβλητη λειτουργία 
όλων των διαδικασιών του συστήματος, κατά το πρότυπο των 
γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρη
σκευμάτων, εγγυώνται την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και 
την αναμενόμενη εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης.

Το άρθρο 18 ρυθμίζει όλο το θέματα, που αφορούν στο 
αρμόδιο όργανο γιο την έκδοση της προκήρυξης, τη διαδικασία 
έκδοσης, το περιεχόμενο και τη δημοσίευση της. Η προκήρυξη 
προβλέπετε! να εκ δίδεται μετά την παροχή της έγκρισης του 
Υπουργικού Συμβουλίου γιο τον αριθμό των ποοσληώεων που 
θα γίνουν. Η προκήρυξη αυτή κσνονικώς θο εκδίδεται μια φορά 
το έτος για θέσεις των ίδιων κλάδων η ειδικοτήτων.

Το άρθρο 19 παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προε
δρίας της Κυβέρνησης, με κανονιστική σποψαση του, να κα
θορίσει τον τύπο και τα στοιχεία του ειδικού εντύπου αίτησης, 
που θα είναι μηχανσγραφικώς επεξεργάσιμο και θα επέχει και 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 6 του ν. 1599/1966 γιο 
την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Το έντυπο αυτό θα 
συμπληρώνουν και θο υποβάλλουν στελώς σ ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι

Το άρθρο 20 ρυθμίζει γενικώς όλο όσο αφορούν στην κα
τάρτιση των ενιαίων πινάκων επιτυχίας κατά νομαρχία, στη 
δημοσίευση αυτών, στη χρονική ισχύ τους και στις θεσεις που

επιτρέπεται να πληρωθούν από τους πίνακες αυτούς Η ετήσιο 
ισχύς των πινάκων, που προβλέπεται ότι μπορεί νο ποραταθεί 
μέχρι και 6 μήνες με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, αρχίζει την επόμενη ήμερα από την ημερομηνία 
ανάρτησης τους στο οικείο νομαρχιακό κατόστημο

Το άρθρο 21 και 22 αντιμετωπίζουν το θέματα αξιολόγησης 
των υποψηφίων και κατάρτισης των πινάκων γιο την πλήρωση 
θέσεων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης Για 
την κατάρηση των πινάκων επιτυχίας από τους οποίους θο 
καλύπτονται οι θεσεις αυτές, μαζί με το βαθμό που θο συγκε
ντρώνει ο υποψήφιος στο σύνολο των γραπτών δοκιμασιών, 
θο συνυπολογίζονται ο βαθμός του τίτλου σπουδών και η 
εντοπιότητα. Η τελική βαθμολογία προβλέπεται νο προσαυξά
νεται, αν ο υποψήφιος προσκομίζει αναγνωρισμένους μεταπτυ
χιακούς τίτλους σπουδών, σχετικούς με το αντικείμενο των 
υπό πλήρωσή θεσεων. κατο 10% επί μεταπτυχιακών διπλωμά
των μονοετούς ή διετούς κύκλου σπουδών και κατά 20% επί 
διδακτορικών διπλωμάτων.

Το κριτήριο της εντοπιότητας δεν ισχύει γιο τους υποψη
φίους που υποβάλλουν αιτήσεις σπς Νομαρχίες Αθηνών, Πει
ραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
γιο νο μην υπάρξει κίνητρο μεταδημότευσης στους Ο.Τ.Α των 
νομαρχιών αυτών, μεγάλου αριθμού ατόμων, που διαμένουν 
στις περιοχές των νομαρχιών αυτών, αλλα είναι γραμμένα στα 
δημοτολόγια των δήμων και κοινοτήτων άλλων νομαρχιών, απ 
όπου κατάγονται.

Ο γοαπτός διαγωνισμός θο περιλαμβάνει σειρό δοκιμασιών 
και θα μπορεί νο περιβληθεί και τον τύπο απαντήσεων σε ειδικό 
ερωτηματολόγια (τεστ). Οι διαγωνισμοί κατά κανόνα θα είναι 
κοινοί, με την έννοια ότι γιο θέσεις γιο τις οποίες απαιτούνται 
ίδιο προσοντο θα διενεργείτοι ένας κατ' έτος διαγωνισμός και 
θο καταρτίζονται ενιαίοι πίνακες επιτυχίας σε κάθε νομαρχία, 
κατά κλάδο ή ειδικότητα, από τους οποίους θα καλύπτονται οι 
βάσεις όλων των φορέων της κάθε νομαρχίας που προκηρύ
χθηκαν, καθώς και επί πλέον κενές θέσεις, σύμφωνο με ης 
διατάξεις της παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου 20

Σε εξειδικευμενες όμως περιπτώσεις πλήρωσης θέοεων, 
κατά τις οποίες κρίνετοι. ύστερο από σύμφωνη γνώμη της 
Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμών, ότι ο γραπτός διαγωνισμός 
σε συνδυασμό και με το παραπόνω κριτήριο, δεν είναι η 
προσφορότερη μέθοδος για Την αξιολόγηση των ικονοτέρων, 
επιτρέπεται να ορίζοντα πρόσθετο κριτήριο αξιολόγησης των 
υποψηφίων, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου και ο τρόπος της 
σχετικής δοκιμασίας. Το πρόσθετό αυτΟ κριτής; θο ορίζονται 
στη σχεηκή προκήρυξή κα θο συνυπολογίζονται με το προο- 
ναφερομενα, γιο την καταοτιση των οικείων πινάκων επιτυχίας.

Με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, που θο εκδοθεί ύστερα από γνώμη της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαγωνισμών, προβλέπεται νο ρυθμιστούν όλο όσο 
οφορουν στο συνυπολογισμό του βαθμού του τίτλου σπουδών 
στο τελικό αποτέλεσμα, στην κοτόρπση των πινάκων επιτυχίας 
και στη διάθεση των υποψηφίων.

Σημειώνεται όη το ποσοστό 25% γιο τη συμμετοχή του 
βαθμού του τίτλου σπουδών στο τελικό αποτέλεσμα θα υπο
λογίζεται στον ανώτατο βαθμό που ισχύει γιο κάθε κατηγορίο 
τίτλου σπουδών, ενώ για μικρότερες βαθμολογίες θο προσδιο
ρίζεται αναλΟγως το ποσοστό συμμέτοχης του βαθμού στο 
τελικό αποτέλεσμα.

Στο άρθρο 23 αντιμετωπίζεται το θεμο της αξιολόγησης των 
υποψηφίων και της κατάρτισης πινάκων επιτυχίας για την πλή
ρωση θεσεων γιο τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών σχο
λείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ ανάλογη εφαρμογή 
άοων ισχυουν για την πλήρωση θεσεων πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης, με εξαίρεση μονο την προσαύξηση 
της βαθμολογίας λόγω μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή δι
δακτορικών διπλωμάτων.

Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται 
ότι θεσεις που προκηρύχθηκαν και για οποιονδηποτε λόγο, 
όπως είναι η έλλειψη προσοντούχων υποψηφίων επειδή δεν 
προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα ή c ανεπαρκής αριθμός 
τους, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν απο υποψηφίους με τίτλο
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σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιτρέπεται, 
αν προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, να καλύπτονται από 
υποφπφιους με τυπικό προσόν οπολυτπριο τίτλο αντίστοιχης 
ειδικότητες αναγνωρισμένης κατώτερης σχολής, είτε τριετη 
αντίστοιχη εμπειρία. Οι υποψήφιοι αυτοί υποκειντοι σε ειδική 
γραπτή δοκιμασία και εγγραφονται σε ξεχωριστό πίνακα Η 
συμμέτοχη της εμπειρίας στο τελικό αποτέλεσμα, εφ Οσον 
είναι χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ετών, ορίζεται 
στο 30% Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται στον ανώτατο 
χρόνο εμπειρίας που θα λαμβάνεται υπόψη (12 έτη), ενώ για 
μικρότερο χρόνο εμπειρίας περιορίζεται αναλόγως η συμμετοχή 
της εμπειρίας στο τελικό αποτέλεσμα.

Το άρθρο 24 ρυμίζει το θέμα της καταρπσης πινάκων στους 
οποίους εγγραφονται οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων, 
για πς οποίες απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωπκής 
εκπαίδευσης, με βάση τα αντικειμενικό κριτήρια της εμπειρίας, 
της κατοχής απολυτήριου τίτλου αναγνωρισμένης τεχνικής ή 
επαγγελματικής σχ'.’ής. του αριθμού των τέκνων και της 
εντοπιότητας η και του βαθμού στη δοκιμασία (τεστ) ειδικότη
τας, προκειμένου για την πλήρωσή θέσεων τεχνικών ειδικοτή
των της κατηγορίας Υποχρεωπκής Εκπαίδευσης,

Σε ειδικές όμως περιπτώσεις, κατά πς οποίες κρίνεται. με 
αιτιολογημένη απόοαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμών, 
όπ η επιλογή με τα παοαναφεοόμενα κριτήρια δεν ποπσφέρεται 
για τη διαπίστωση συγκεκριμένων ικανοτήτων, r.c.u πρέπει να 
έχουν οι υποψήφιοι, επιτρέπεται να ορίζονται πρόσθετα κριτή
ριο αξιολόγησης, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου και ο τρόπος 
της σχετικής δοκιμασίας. Τα πρόσθετα αυτά κριτήρια θα ορί
ζονται στη σχετική προκήρυξη και θα συνυπολογίζονται με τα 
προαναφερόμενο για την κατάρτιση των οικείων πινάκων επι
τυχίας.

Το άρθρο 25 ρυθμίζει τα θέματα αξιολόγησης των υποψηφίων 
για την επιλογή των ικανοτέρων, για την πλήρωση θέσεων 
ειδικού επιστημονικού προσωπικού με συνεκτιμηση των τυπικών 
και ουσιαστικών τους προσόντων, επειδή για την αξιολόγηση 
του προσωπικού αυτού δεν προσιδιάζει η διενέργεια γραπτού 
διαγωνισμού. Το άρθρο αυτό οψορά την πλήρωση θέσεων τόσο 
του μόνιμου ή τακτικού προσωπικού, οσο κοι του προσωπικού 
με σύμβαση ιδιωπκού δικαίου αορίστου χρόνου

Με πς διατάξεις του άρθρου 26 εξασφαλίζεται η δυνατότητο 
ένταξης των, κατά πς διατάξεις των άρθρων 20 - 25 του 
παρόντος νόμου, διοριζομένων σε θέσεις μόνιμου προσωπικού 
δημοσίων υπηρεσιών σε διυπουργικούς κλάδους

Τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης αυτής είναι τα εξής: 
α) Το προσωπικό που θα ανήκει οε διυπουργικούς κλάδους 

θα διοκινειται από υπουργείο σε υπουργείο και θο εξυπηρετεί 
πς ομοιόμορφες αναγκες όλων γενικό των δημοσίων υπηρε
σιών.

β) Εξασφαλίζεται η ενότητα της διοίκησης στο σχεπκό 
αντικείμενο και η εφαρμογή ενιαίων αρχών και ομοιομορψων 
κανόνων.

γ) Εξασφαλίζεται, με τη μετακίνηση των υπάλληλων των 
διυπουργικών κλάδων απο υπουργείο σε υπουργείο, η ορθο
λογική κατανομή του προσωπικού, αναλονα με πς ανάγκες του 
κάθε υπουργείου Ιδιαίτερο αντιμετωπίζονται αυξημένες επο
χιακές η άλλες έκτακτες αναγκες σε δεδομένη σπγμη.

δ) Επιτυγχάνεται, μεοω των υπάλληλων των διυπουργικών 
κλάδων, η συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και η δυνατότητο 
επίλυσης προβλημάτων, που αφορούν σε περισσότερα υπουρ
γεία, αφού οι υπάλληλοι των διυπουργικών κλάδων, δεν θο 
εινοι υπάλληλοι αποκλειστικά ενός υπουργείου, αλλά είναι δυ
νατό να μετακινούνται από υπουργείο σε υπουργείο.

ε) Οι υπάλληλοι των διυπουργικών κλάδων, με τη διακίνησή 
τους από υπουργείο σε υπουργείο, αποκτούν μια γενική θεώ
ρηση του έργου του κλάδου τους σ' όλη τη έκταση της δημόσιας 
διοίκησης, πράγμα σπουδαίο και απαραίτητο για τους υπαλλή
λους των διυπουργικών κλάδων, που θα στελεχώσουν τα επι
τελεία των κλάδων από τα οποία θα ξεκινούν οι οδηγίες και 
θα δίνονται οι κατευθύνσεις για το έργο τους.

στ) Εξασφαλίζεται η δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης των 
υπαλλήλων των διυπουργικών κλάδων σ' όλη την έκταση του

αντικειμένου τους και η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών, 
με σφαιρική αντίληψη στο αντικείμενο του κλάδου τους σε όλη 
τη δημοσία διοίκηση.

Το άρθρο 27 παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προε
δρίας της Κυβέρνησης με κανονιστική απόφαση του, που εκ- 
δίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής 
Διαγωνισμών, να ορίσει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις με 
τις οποίες θα καλύπτονται θέσεις φορέων μιας νομαρχίας που 
προκηρύχθηκαν και παραμένουν κενές, από αντίστοιχους πί
νακες άλλων νομαρχιών της ίδιας περιφέρειας.

Το άρθρο 28 ορίζει τις κατηγορίες προσωπικού, που λόγω 
της φύσεως αυτών, επιβάλλεται να εξαιρούνται από το σύστημα 
προσλήψεων, που καθιερώνεται με το παρόν νομοσχέδιο. Ε
πίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και στον αρμόδιο υπουργό, μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμών, εφ όσον συ
ντρέχουν και αιτιολογούνται ειδικοί λόγοι, να εξαιρούν από το 
σύστημα προσλήψεων του νομοσχεδίου αυτού προσωπικό με 
ιδιάζουσα φύση και αποστολή. Για το προσωπικό, που εξαιρείται 
από τις διατάξεις περί προσλήψεων του νομοσχεδίου αυτού, 
έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οικείες διατάξεις, που διατηρού
νται σε ισχύ, ενώ τον τρόπο πρόσληψης θα τον καθορίζει η 
Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμών.

Το άρθρο 29 επιδιώκει να ρυθμίσει το θέμα της απασχόλησης 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στη σωστή του βάση, για να εκλείψει το φαινόμενο της 
πρόσληψης επί συμβάσει προσωπικού, το οποίο κατά κανόνα 
προσλαμβανόταν χωρίς διαδικασίες, παρανόμως παρέμενε στην 
υπηρεσία και στη συνέχεια διεκδικουσε πιεστικά είτε τη μετα
τροπή των συμβάσεών του σε συμβάσεις αορίστου χρόνου είτε 
τη μονιμοποίηση του, με αποτέλεσμα τις γνωστές ΰ όλους 
γενικές δυσμενείς επιπτώσεις.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού θέτουν επί νέας βάσης το 
θέμα της απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι
διωτικού δικαίου στους φορείς του δημόσιου τομέα, γιο την 
κάλυψη παροδικής φύσεως εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 
προσκαιρών αναγκών.

Για την κάλυψη των προαναρερόμενων αναγκών και μόνο 
αν αποδεδειγμένως οι αναγκες αυτές δεν θα είναι δυνατό να 
καλυφθούν από το τακτικό προσωπικό η με άλλον προσφορό
τερο και οικονομικό τρόπο, επιτρέπεται η απασχόληση ωρομί
σθιου πλέον προσωπικού.

Γ ία την απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού από οποιον- 
δήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται ετήσιος προ
γραμματισμός, που ενεργείται μέσα στο προηγούμενο έτος, 
κατ' ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για το τακτικό ή μόνιμο 
προσωπικό Μόνο μετά την παροχή της σχετικής έγκρισης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, επιτρέπεται η έκδοση από τους εν
διαφερομένους φορείς των οικείων προκηρύξεων,

Ειδικώς για το έτος 1991, προβλέπεται όπ ο προγραμματι
σμός και η παροχή έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου για 
το συνολικό αριθμό των ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προ
σωπικού, κατά ψορέα. θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 
15 Μαίου 1991.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται τα προσόντα που πρέπει να 
έχει το ωρομίσθιο προσωπικό. Για την απασχόληση ωρομίσθιου 
προσωπικού, ο κάθε φορέας στον οποίο παρασχέθηκε σχετική 
έγκριση, εκδίδει και δημοσιεύει προκήρυξη, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5.

Για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού προβλέπεται 
να καταρτίζονται πίνακες κατ ειδικότητα με ανάλογη εφαρμογή 
όσων ισχύουν, για την κατάρτιση των πινάκων επιτυχίας για 
την πλήρωση θέσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η απασχό
ληση του προσωπικού θα γίνεται κατά τη σειρά εγγραφής του 
στους οικείους πίνακες.

Η απασχόληση του ωρομίσθιου προσωπικού σε έργα ή κα
θήκοντα άσχετα με εκείνα γα τα οποίο προσλήφθηκε, η πα
ράταση ή η ανανέωση της σύμβασης του πέρα από το κατά 
περίπτωση χρονικό όριο απασχόλησης η η υπέρβαση του α
νώτατου ορίου ωρών απασχόλησης απαγορεύεται. Οι συμβάσεις
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εργασίας του ωρομίσθιου προσωπικού λύονται αυτοδικαίως με 
τη λήξη τους και το προσωπικό αυτό αποχωρεί δίχως κομιο 
αποζημίωση για την αίτια αυτήν και χωρίς καμία διατύπωση 
Ενάντιον των οργάνων, που ενεργούν κατά παράβαση των 
σχετικών διατάξεων προβλέπονται ποινικές, πειθαρχικός και 
αστικός κυρώσεις

Με την παρ. 10 του παραπάνω άρθρου ρυθμίζεται το θεμο 
της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων του προσωπικού, που 
προσλαμβάνεται προσωρινώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 78 και 7S του π.δ 4 10/1986

Οι συμβάσεις του προσωπικού που όχει προσληφθει σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του ν.1735/1987, εξακολουθούν νο διόπονται 
ως τη λήξη τους από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Με τις διατάξεις της παρ, 12 του άρθρο 29, που προβλέπουν 
τη δυνατότητα ανάθεσης εργασιών των δημοσίων υπηρεοων 
και ν.π.δ.δ, σε ιδιώτες, εταιρείες ή επιχειρήσεις, οκοπειται η 
δυνατότητα επιλογής απο τη διοίκηση, της πλέον ουμιρόρουοας 
απο οικονομική άποψη λύσης για την αντιμετώπιση των αναγκών 
της, επιτυγχάνοντας παράλληλα τον περιορισμό στο μέλλον 
των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, που όπως είναι γνω
στό ασκεί διαρκώς πιέσεις για μονιμοποίησή του.

Το άρθρο 30 διατηρεί σε ισχύ τις διατάξεις του π.δ/τος 
410/1988, που προβλέπουν την πρόσληψη προσωπικού με 
ουμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απο 
δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπό δημόσιου δίκαιου και 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για κάλυψη απρόβλεπτων 
και επειγουσών αναγκών.

Με το άρθρο 31 καταργούνται ρητώς οι διατάξεις των 
άρθρων 1-3, 4 παρ. 1-3, 5-11 και 13 του ν.1735/1987. επειδή 
τα θέματα των άρθρων αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου Π του παρόντος νομοσχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Εκπαίδευση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης

Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου αποτελεί παράγοντα θεμελιώδους 
σημασίας για τη δημιουργία υποδομής στελεχιακού δυναμικού 
και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του συνόλου του προσω
πικού της δημόσιας διοίκησης, για αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία της.

Βεβαίως, τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων 
δεν γίνονται αμέσως εμφανή, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου 
την τεράστια σημασία της και την αναγκαιότητά της. Είναι 
βέβαιο, οτι με κατάλληλα προγραμματισμένο σύστημα εκπαί
δευσης και πρόσφορα εκπαιδευτικό προγράμματα ταχύρρυθμα 
ή μεγαλύτερης διάρκειας, ανάλογα με ης αντιμετωπίζομενες 
ανάγκες και ης διαφαινόμενες προοπτικές, η Διοίκηση δημιουρ
γεί στην ουσία επένδυση, τα αποτελέσματα της οποίας θα 
φανούν με βεβαιότητα και θα είναι ευεργετικά.

Η ανάγκη μάλιστα ύπαρξης και λειτουργίας οργανωμένου 
συστήματος εκπαίδευσης των υπαλλήλων της χώρας μας είναι 
ακόμη μεγαλύτερη, αν λάβει κανείς υπόψη όη το συστημο της 
δημόσιας εκπαίδευσης, σχετικώς πρόσφατα άρχισε να στρέφε
ται προς την επαγγελματική, τεχνική και επιστημονική ειδίκευση

Η ταχύτατη εξάλλου τεχνολογική εξέλιξη, η ανάπτυξη νέων 
τεχνικών μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης, η είσοδος μας 
στην Ε.Ο.Κ. και γενικότερα η διαρκώς αυξανόμενη διεθνοποίηση 
πολλών, εσωτερικών άλλοτε, ζητημάτων, που επιβάλλει τη 
διευρωπαικη ή διεθνή συνεργασία σε πλήθος θεμάτων και οκομη 
η διαρκώς διευρυνομενη αποστολή του κράτους από κράτος 
δικαίου σε κοινωνικό κρστος, είναι βασικοί παράγοντες που 
καθιστούν τις γνώσεις των υπαλλήλων ανεπαρκείς κα την 
εμπειρία τους ξεπερασμένη. Η συνεχής συνεπώς επιμόρφωση, 
εξειδικευση, ενημέρωση και διεύρυνση γενικώς των οριζόντων 
γνώσης των υπαλλήλων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των υπηρεσ,ακών αναγκών 
και την εισαγωγή στη διοίκηση στοιχείων ανανέωσης, εκσυγ
χρονισμού και εξέλιξης.

Ο Υπαλληλικός Κώδικας δεν είχε αντιμετωπίσει το θέμε της 
εκπαίδευσης των υπαλλήλων σε συστηματική βάση. Γίεριορι-

σθηκε στην πρόβλεψη χορήγησης εκπαιδευτικών οδειών γιο 
ανώτερες κυρίως οπουδες στην αλλοδαπή Ο ν. 232/1975 
ανμτρυπηκε οχεδόν εξ ολοκλήρου από το ν.1388/1983. Ο 
τελευταίος αυτός νομος δημιούργησε το Εθνικό Κέντρο Δη
μοσίας Διοίκησης, με δυο μονάδες: την Εθνική Σχολή Δημόοιας 
Διοίκησης με κύριο στοχο τη δημιουργία διοικητικών στελεχών 
και το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης με σκοπό τη συνεχή 
εκπαίδευση και επιμόοψωση των υπάλληλων του Δημοσίου, των 
ν.π.δ.δ και των Ο.Τ.Α. Αυτή όμως η υπερσυγκέντρωση όλων 
των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στο Ινστιτούτο Διαρκούς 
Επιμόρφωσης δεν επέτρεψε την οποιαδήποτε αξιόλογη προώ
θηση και ανάπτυξη του θέματος της επαγγελματικής κατάρτισης 
των υπαλλήλων. Γ ια το λογο αυτόν βασική αρχή των διατάξεων 
του νομοσχέδιου αυτου μεταξύ άλλων, είναι και η αποκέντρωση 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Ειδικότερα:

Με το σρθρο 32 του νομοσχεδίου
α) Καθιερώνονται έξι (6) κατηγορίες προγραμμάτων εκπαί

δευσης των υπαλλήλων, tc οποίο καλύπτουν την εισαγωγική 
εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την εξειδικευοη, την προαγωγική 
εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση και μεταπτυχιοκη εκπαίδευση.

β) Ιυνιστωντα: υποχρεωτικως μονάδες εκπαίδευσης στο υ
πουργεία, στις αυτοτελείς δημοσίες υπηρεσίες, καθώς και στο 
ν.π.δ.δ., τα οποία έχουν περισσότερες από 600 οργανικές 
θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.

γ) Καθιερώνεται, για πρώτη φορά, διοικητικό εκπαιδευτικό 
έτος, που αρχίζει την ΐη Οκτωβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου, 
ως γενικός κανόνας για το χρόνο εκτέλεσης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείει και την ε
κτέλεση προγραμμάτων κατα το απο 15 Ιουνίου μέχρι και 1η 
Οκτωβρίου χρονικό διάστημα, έκτος δηλαδη του γενικού εκ
παιδευτικού προγραμματισμού, αν παραστει έκτακτη ανάγκη

Με το άρθρο 33 ρυθμίζεται η εισαγωγική εκπαίδευση με 
βασικό χαρακτηριστικά το υποχρεωτικό αυτής, τη διάκριση της 
σε δύο φάσεις, (δηλαδή η πρώτη αμέσως από την ανάληψη 
υπηρεσίας και πάντως εντός του πρώτου εξαμήνου από την 
ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και η δεύτερη μετό τη συ
μπλήρωση δύο μηνών υπηρεσίας και μέχρι τη λήξη του δεύτερου 
έτους υπηρεσίας), την επίδοση του δόκιμου υπαλλήλου στο 
πρόγραμμα αυτό ως υποχρεωτικό στοιχείο εκτίμησης από το 
υπηρεσιακό συμβούλιο γιο τη μονιμοποίησή του, την υποχρεω
τική εισαγωγή του μαθήματος στοιχείων πληροφορικής, που 
αποτελεί καινοτομία του νομοσχεδίου και τέλος την υποχρέωση 
του υπαλλήλου κατά τη διαρκειο της δοκιμαστικής του υπηρε
σίας να υπηρετήσει σε τρία τουλάχιστον διαφορετικό τμήματα 
της υπηρεσίας του, εφ' όσον υπαρχουν, για πληρέστερη κα
τάρτιση.

Με το άρθρο 34 ρυθμίζεται η επιμόρφωση των υπαλλήλων 
καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Προβλέπεται η 
οργάνωση προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος από το Ινστι
τούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης ή το υπουργεία. Επιβάλλεται η 
υποχρεωπκη συμμέτοχη των υπάλληλων σ αυτό και η συνε- 
κτιμηση της επίδοσης τους στο προγράμματα υποχρεωτικως 
οπό το υπηρεσιακό συμβούλιο kctc την κρίση της προαγωγής 
τους. Τέλος, καθιερώνεται για πρώτη φορά, η συνεργασία των 
Α.Ε.Ι. κα; Τ.Ε.Ι. για την εκτέλεση των προγραμμάτων επιμόρ
φωσης με χρήσή τηλεοπτιχών η άλλων πρόσφορων συστημάτων 
της σύγχρονης τεχνολογίας.

Με το άρθρο 35 ρυθμίζεται η οργάνωση και εκτέλεση των 
προγραμμάτων εξειδνχυσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της 
υττηρεσιοκής τους απασχόλησης, ώστε να βελτιωθεί η επαγ
γελματική τους στάθμη.

Με το άρθρο 36 θεσπίζεται για πρώτη φορο η καθιέρωση 
προγραμμάτων προαγωγικης εξέλιξης για τους υπαλλήλους της 
ΠΕ κατηγορίας, κατ αρχήν, με δυνατότητα επέκτασης αυτών 
και στους υπάλληλους της ΤΕ κατηγορίας. Το προγράμματα 
αυτά οργανώνονται απο την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 
σε συνεργασία με τις μονάδες εκπαίδευσης των υπουργείων 
και των ν.π.δ.δ. και διαρκούν το ελάχιστο 25 εβδομάδες. 
Δυνατότητα συμμέτοχης στο προγράμματα αυτά έχουν, κατ 
αρχήν, οι υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας των υπουργείων και 
των ν.π,δ.δ.. που έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον
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πραγματική υπηρεσία και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της 
ηλικίας τους, με την προυπέβεση, ότι η υπηρεσία που ανήκουν 
οργανικό έχει υποβάλει πρόταση συμμετοχής στα πρόγραμμα το 
αυτά και εφ' όσον οι ενδιαφερόμενοι πετύχουν σε διαγωνισμό, 
που περιλαμβάνει γραπτή δοατ-αήα στην επεξεργασία συγκε
κριμένου σύνθετου δημότου πρε','ήμστος ή θέματος γενικό
τερου ενδιαφέροντος, γραπτή κα προφορική εξέταση σε μία 
ή δύο ευρωπαϊκές γλώσσες και τέλος προφορική εξέταση με 
σκοπό τη διαχρίβωση της προσωπικότητας του υπαλλήλου. Για 
τη διασφάλιση αντικειμενικότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας, 
ο διαγωνισμός αυτός όιενεργείται από επιτροπή που συγκρο
τείται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ως πρόεδρο, τον Πρόεδοο του Νομικού Συμβουλίου του Κρό
τους και τρεις κσβηγητές Α.Ε.Ι. ως μέλη. Οι επιτυχίες αποφοι- 
τούντες οπό τα ε-τΛΤέρω προγράμματα εντάσσονται σε ειδική 
επετηρίδα Γ.ί· . :ε τη σειρά της τελικής βαθμολογίας 
αποφοίτηση c /οτιμώνται έναντι των λοιπών υπαλλήλων
του κλάδου τους κατά την προαγωγή στο βαθμό του τμημο- 
τάρχη ή αντίστοιχο ή κατά την επιλογή για την άσκηση καθη
κόντων προϊσταμένου τμήματος. Επίσης, ως κίνητρο για την 
παρακολούθηση προγραμμάτων προογωγικής εκπαίδευσης κα
θορίζεται ημερήσιο επίδομα καθώς και ημερήσια αποζημίωση 
για έξοδο ζ:α>ρνι>ς και διατροφής.

Με τα άρθρα 37 και 38 ρυθμίζεται η μετεκπαίδευση των 
υπαλλήλων για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών 
τους γνώσεων στα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή 
άλλους φορείς, ελληνικούς ή ξένους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, 
καθώς και η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων της 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα οργάνωσης από το Υπουργείο 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με tc Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής, ειδικού μεταπτυχιακού προγράμματος για δημόσιους 
υπαλλήλους και υπαλλήλους ν.π.δ.δ. της κατηγορίας ΠΕ σε 
γνωστικό αντικείμενο κοινού ενδιαφέροντος γιο υπαλλήλους 
περισσοτέρων υπουργείων και ν.π.δ.δ. ή για υπαλλήλους διυ
πουργικών κλάδων

Με τα άρθρα 39-47 τροποποιούνται ot σχετικές διατάξεις 
του ν. 1388/1983, που αναφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Δημό
σιας Διοίκησης και ειδικότερο στις εκπαιδευτικές μονάδες του 
Ε.Κ.Δ.Δ., στο διοικητικό συμβούλιο και το γενικό γραμματέα, 
στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό συμβούλιο, στη σύσταση 
θέσεων, στους πόρους και στη διαχείριση του Ε.Κ.Δ.Δ., Οπως, 
επίσης και στη συνεργασία του Κέντρου με τρίτους φορείς γιο 
την εκτέλεση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό προγραμμάτων 
εκπαιδευτικού ή ερευνητικού κοινού ενδιαφέροντος, συνεδρίων 
και ανταλλαγών επιστημονικού η εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με το άρθρο 48 ρυθμίζονται θέματα της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιος Διοίκησης και συγκεκριμένο στους οκοπούς ουτής 
προστίθεται η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων προσγω- 
γικης εκπαίδευσης των υπαλλήλων, όπως επίσης και η δυνα
τότητα προσθήκης νέων τμημάτων.

Με το άρθρο 49 ρυθμίζονται θέματα του νέου Ινστιτούτου 
Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης, ενοφει του ρόλου που 
αναλαμβάνει στο θέμο της εισαγωγικής εκπαίδευσης των υ
παλλήλων.

Με το άρθρο 50 ρυθμίζονται θέματα πρακτικής εξάσκησης 
των εκπαιδευομένων, ώστε αυτή νο οργανωθεί κατάλληλο με 
τη δημιουργία δικτύου μονάδων - πιλότων, στις οποίες θα 
γίνεται η πρακτική εξάσκηση.

Με το άρθρο 51 ρυθμίζονται θέματο διδακτικού προσωπικού, 
που θα χρησιμοποιείται τόσο στα εκπαιδευτικό προγράμματα 
που εκτελούν τα υπουργεία και τα ν.π.δ.δ., άσο και στα προ
γράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

Με το άρθρο 52 επαναλαμβάνονται, για λόγους συστηματικής 
κατάταξης, διευρυμένες, οι διατάξεις της πορ.4 του άρθρου 2 
του ν.1388/1983 "Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης'.

Με το άρθρο 53 παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης των 
διατάξεων που αναφέρονται στην εκπαίδευση και σε προσωπικό 
που δεν υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, ενώ προβλέπεται

παράλληλα δυνατότητα προσαομογής τους στις ιδιαιτερότητες 
του προσωπικού, στο οποίο θα επεκτείνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Αξιολόγηση προσωπικού

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 54 προβλέπεται η καθιέρωση 
από 1-1-1992, νέου συστήματος αξιολόγησης ουσιαστικών 
προσόντων του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των 
ν.π.δ.δ.. Η ρύθμιση αυτή κρίθπκε αναγκαία επειδή το ισχύον 
σύστημα αξιολόγησης που προβλέπεται στο π.δ. 581/1984, δεν 
απέδωσε, δεδομένου ότι η πλειονότητα των υπαλλήλων (90% 
και πάνω) αξιολογείται με την ανώτατη βαθμολογική διάκριση, 
πράγμα το οποίο δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιακών συμ
βουλίων, τα οποία δυσκολεύονται υπέρμετρα στη σύγκριση των 
υπαλλήλων και την επιλογή των καταλληλοτέρων ως προϊστα
μένων οργανικών μονάδων, αφού όλοι οι υπάλληλοι εμφανίζο
νται στις εκθέσεις αξιολΟγηοης ως άριστα.

Βασικές αρχές του νέου συστήματος eivot η αντικειμενική 
και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής ικό.ότητας και 
καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο 
της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν, με βάση 
σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια, σε συνάρτηση με τους καθο
ρισμένους στόχους και δείκτες που επιτρέπουν την εκτίμηση 
της απόδοσης των υπαλλήλων σε συγκεκριμένη χρονική πε
ρίοδο.

2. Με την παρ.1 του άρθρου αυτού προβλέπεται η έκδοοη 
μέχρι 30-5-1991 προεδρικού διατάγματος στο οποίο θα καθο- 
ρισθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, 
ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, καθώς και 
τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των υπαλλήλων σε σχέση 
μ' αυτήν.

3. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται για πρώτη 
φορά ποσοστιαία κλιμάκωση της αξιολόγησης των υπαλλήλων, 
που θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυ
βέρνησης μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης που προβλέπεται στην παρ. 3. Στην εν λόγω 
Κεντρική Επιτροπή θα γίνεται επεξεργασία των προτάσεων των 
ειδικών επιτροπών αξιολόγησης κάθε υπουργείου και ν.π.δ.δ., 
που προβλέπονται στην ποράγραφο 4. Ο σκοπός των διατά
ξεων αυτών, που αφορούν στη θέσπιση ανώτατου και κατώτο- 
του ποσοστού υπαλλήλων που μπορεί να αξιολογούνται σε 
σχέση με τους βαθμούς ή τις κλίμακες αξιολόγησης, έχουν 
σκοπό την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση του 
προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και τελιχό την εξεύρεση 
μέσω του συστήματος αυτού των καταλληλότερων.

4. Στην παρ. 7 προβλέπεται η αξιολόγηση των υπαλλήλων 
και από τον επιθεωρητή, εφ' όσον αυτός επιθεώρησε την 
υπηρεσία του υπαλλήλου. Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό την 
αντικειμενικότερη αξιολόγηση, αφού προστίθεται ένας ακόμη 
αξιολογητης, ο οποίος δεν βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με 
τον υπάλληλο, όπως συμβαίνει με τους προϊστάμενους του και 
κατά συνέπεια μπορεί νο τον αξιολογήσει πιο αμερόληπτα.

Η ρύθμιση της παρ 8 στην οποία προβλέπεται ο τι οι προϊ
στάμενοι (διευθυντής και γενικός διευθυντής) συντάσσουν ει
δική κατασταση στην οποία καταχωρίζουν κατά κλάδο και βαθμό 
τους υπαλλήλους της οργανικής μονάδας στην οποία προϊ- 
στονται με αξιολογική σειρά, συμβάλλει και αυτή, στην καλύτερη 
αξιολόγηση των καταλλήλων, γιατί δεσμεύει τον προϊστάμενο, 
ο οποίος στο χώρο του είναι σε θέση να συγκρίνει τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στην οργανική μονάδα που προϊ- 
στσται. Με την παρ. 9 σκοπείται ο έλεγχος της αξιολόγησης 
και συγκεκριμένα με ης διατάξεις αυτές προβλέπεται ο έλεγχος 
της αντικειμενικής αξιολόγησης του αξιολογητή, με σκοπό την 
επίτευξη ορθής απεικόνισης της ικανότητας του υπαλλήλου.

5. Με το άρθρο 55 προβλέπεται νο παρέχεται ηθική αμοιβή 
και χρηματικό βραβείο στους υπαλλήλους, που επί τρία συνεχή 
έτη αξιολογούνται με τον ανώτατο αξιολογικό χαρακτηρισμό 
του νέου συστήματος αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Μετατάξεις - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

1. Μετάταξη - Μεταφορά Προσωπικού
Με τις διστάζεις του άρθρου 34 του ν. 1876Π 990 ο οποίος 

ψηφίσθηκε επί Οικουμενικής Κυβέρνησης, έγινε προσπάθεια 
προσδιορισμού του πλεονάζοντος προσωπικού του Δημοσίου, 
των ν.π.δ.δ. και των φορέων του ευρυτεοου δημόσιου τομέα, 
με σκοπό την ορθολογική κατανομή του προσωπικού αυτου. 
την αξιοποίησή του, την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών 
και κατά συνέπεια, την αποτελεσματικότερη απόδοση της δη
μόσιας διοίκησης.

Οι διατάξεις, όμως, του νόμου αυτού, στην ουσισ παρέμειναν 
ανεφάρμοστες, εξαιτίας των πολύπλοκων και μακροχρόνιων 
διαδικασιών που προβλέπουν, η ελάχιστη διάρκεια των οπαίων 
είναι 1 1/2 χρόνος, με αποτέλεσμο να μην μπορεί να επιτευχθεί 
ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκαν.

Για το λόγο αυτόν νομοθετούνται οι ρυθμίσεις του άρθρου 
56 του νομοσχεδίου αυτου, οι οποίες επιδιώκουν στο ελάχιστο 
δυνατό χρονικό όριο και με απλές διαδικασίες την ορθολογική 
κατανομή προσωπικού1, που θα διαπιστωθεί από τα οικεία υπη
ρεσιακό συμβούλια ότι πλεονάζει σε ορισμένους φορείς, βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων.

Βασικές καινοτομίες των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι:
Ο καθορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού γίνεται από 

το υπηρεσιακό συμβούλιο του κάθε φορέα και όχι από Ειδική 
Κεντρική Επιτροπή, όπως προέβλεπε το άρθρο 34 του ν. 
1873/1990. Η συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου από 
ανώτερο δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο, ανώτερους υπαλ
λήλους της οικείας υπηρεσίας, καθώς κσ αιρετούς εκπροσώ
πους των εργαζομένων, σε συνδυασμό με θεσμοθετημένα 
κριτήρια καθιστά αντικειμενική και αξιόπιστη τη σχετική κρίση.

Επίσης, με τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου παρέχεται 
δυνατότητα στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, να 
ζητά, με βάση τα στοιχεία ελέγχου των Ελεγκτών Δημόσιας 
Διοίκησης την επανεξέταση από το υπηρεσιακό συμβούλιο της 
απόφασής του για τον αριθμό των υπαλλήλων που πλεονάζουν, 
ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διασφάλιση της ουσιαστικής ορ
θότητας της απόφασης.

Παρέχεται ακόμη δυνατότητα ενίσχυσης υπηρεσιών, που 
αντιμετωπίζουν επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, με μετά
ταξη ή μεταφορά προσωπικού από υπηρεσίες όπου δεν πλεο
νάζει μεν, αλλά είναι δυνατό να μεταταγεί ή μεταφερθεί χωρίς 
δημιουργία ιδιαίτερων λειτουργικών προβλημάτων. Η πρόβλεψη 
•αυτή καθίσταται αναγκαία και εξαιτίας ότι λόγω της απαγόρευ
σης των προσλήψεων επιβάλλεται η αντιμετώπιση των οναγκών 
με προσωπικό που υπάρχει

Ot μετατάξεις ή οι μεταφορές προσωπικού, που προβλέπο- 
νται στις διατάξεις της παρ. 2 τελούν υπό την εγγύηση πε
νταμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από ένα συμβομλο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα γενικό διευθυντή του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, δύο καθηγητές Α.Ε.Ι. και έναν 
εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Προβλέπονται επίσης συγκεκριμέ
νες εγγυήσεις υπέρ των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή 
μεταφέρονται ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία δυσμενών 
καταστάσεων.

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων περιορίζεται σε μία διετία 
από τη δημοσίευση του νόμου.

Τέλος, η ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου αυτού κρίθηκε 
απαραίτητη και αναγκαία προς αποφυγή δυσμενών συνεπειών 
και προβλημάτων για σημαντικό αριθμό υπαλλήλων, που μετε- 
τάγησον ή μετοφέρθηκσν βάσει του άρθρου 20 του ν. 1735/ 
1987, κοίτα είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, επειδή ανε- 
κυψαν αμφιβολίες, όσον αοορά τη νομιμότητα των αποφάσεων 
μετατάξεων ή μεταφοράς, που δημοσιεύτηκαν μετά τη λήξη 
της ισχύος των no nOvt* διατάξεων.

2. Μεταθέσεις
Είναι γεγονος αναμφισβήτητο, ότι οι υπηρεσίες οι οποίες 

έχουν περιφερειακές μονάδες, αντιμετωπίζουν για τη στελέ- 
χωσή τους, οξύ πρόβλημα κατά την εκτέλεση των αποφάσεων 
μεταθέσεων, για το λόγο 6η « υπάλληλοι προς αποφυγή των

μεταθέσεων είτε προσφεύγουν στα δικαστήρια, είτε σπς υγειο
νομικές επιτροπές επικαλούμενοι λόγους υγείας, δικής τους, 
ή των μελών της οικογένειας τους. Τούτο, έχει ως αποτέλεσμα, 
αψ' ενός να μην εκτελούνται οι αποφάσεις μεταθέσεων γιο 
σημαντικό χρονιχό διάστημά και συγκεκριμένα, μέχρις ότου 
αποφανθουν τα δικαστήρια ή οι υγειονομικές επιτροπές και αφ 
ετέρου, να δυσχεραίνετε η λειτουργία των υπηρεσιών και 
ειδικότερα των περιφερειακών, που παραμένουν εκ του λόγου 
αυτου με ελλιπες προσωπικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με τις δ.ατάξεις του άρθρου 57 επιδιώκεται τόσο η διασφά
λιση του υπαλλήλου απο μεταθέσεις σε περιπτώσεις, που 
πράγματι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου ή της 
οικογένειας του ή συμβει έκτακτο γεγονος, που επίσης, καθίστε 
πραγματικά αδύνατη τη μετακίνηση του υπαλλήλου, οσο και η 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας,

Για το οκοπο ουτόν με τις διατάξεις αυτές του νομοσχέδιου 
θεσπίζονται δυο βασικές καινοτομίες, σε σχέση με το ισχύον 
καθεστώς μεταθέσεων (άρθρο 135 του Υ.Κ., όπως τροποποιή
θηκε με τον ν. 1400/1383) και συγκεκριμένα:

α) Δυνατότητα επανεξέτασης της μετάθεσης του υπαλλήλου 
απο το υπηρεσιακό συμβούλιο όταν υπαρχουν σοβαροί λογοι 
υγείας του ίδ.ου ή της οικογένειας του ή ουμβει έκτακτο 
γεγονός, ποσ καθιστά πραγματικό αδύνατη τη μετακίνησή του.

β) Σύσταση Ειδικής Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής Με
ταθέσεων. συγκροτούμενης από τους προέδρους και τα μέλη, 
tcktikq ή αναπληρωματικά των Α/6μιων Υγειονομικών Επιτρο
πών που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, στην οποίο μπορεί νο 
παραπέμπει το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τον υπάλληλο για 
τη διαπίστωση της βαρύτητας της ασθένειας ή της πάθησής 
του.

γ) Πρόβλεψη σύντομων προθεσμιών τόσο για τη διαδικασία 
επανεξεταοης της μετάθεσης, όσο και την έκδοση της σχετικής 
απόφασης.

δ) Σύσταση στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης τριών 
Επιτροπών αναστολών στις οποίες θα μπορούν να απευθύνο
νται οι υπάλληλοι, που έχουν λόγους αναστολής εκτελέσεως 
της απόφασης μετάθεσής τους ή απόσπασης τους. Παρέχεται 
επίσης δυνατότητα να συσταθεί ομοια επιτροπή και στο Υ
πουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

3. Αποσπάσεις
Με τις διατάξεις του άρθρου 58 προβλέπεται η απόσπαση 

υπαλλήλων από όλα τα ν.π.ι.ό., που εποπτεύονται, επιχορη
γούνται ή χρηματοδοτούνται από το κράτος, στα υπουργεία και 
ν.π.δ.δ., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 
στο Δημόσιο εξειδικευμενο προομπιχό. που έχει εμπειρίο σε 
συγκεκριμένους τομείς, όταν unupxci αναγκη απο τέτοιο προ
σωπικό.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού 
προβλέπεται on ot αποσπάσεις του αρύρου 150 του Υπαλλη
λικού Κώδικα όπως διαμορφώνονται με το άρθρο αυτά θα έχουν' 
χρονική διάρκεια μέχρι τρίο το πολύ χρονιά. Η ρύθμιση αυτή 
γίνεται επειδή στην πράξη παρατηρήθηκε on η χρονική διάρκεια 
των δύο ετών που ισχύει μέχρι τώρα ήταν μικρή και οι υπηρεσίες 
αντιμετώπιζαν προβλήματα επειδή λόγω υπηρεσιακών αναγκών 
ζητούσαν επιπλέον παράταση της απόσπασης αυτής χωρίς να 
υπάρχει διάταξη που να το προβλέπει.

Με την παρ. 2 του άρθρου αυτου δίδεται η δυνατότητα στον 
σποσπώμενο υπάλληλο νο ζητησει μετάταξη στην υπηρεσιΟ 
που είναι αποαπααμενος. Η ρύθμιση αυτή εχει σκοπό να δώσει 
τη δυνατότητα στον αποσπασμένο υπάλληλο να μεταταγεί στην 
υπηρεσία στην οποίο έχει αποσπασθεζ εφ" όσον διαπιστώσει 
από την παραμονή του στην υπηρεσία ουτήν, όπ τον ενδιαφέρει 
το αντικείμενό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ρύθμιση Ολλων υπαλληλιχών θεμάτων

1. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες
Με ης προτεινόμενες διστάζεις tcj άρθρου 59 τροποποιείται 

η διαδικασία χορήγησης βροχιγ,.ενιων ονορρωτικών αδειών 
στους μονίμους υπάλληλους. !>ιε τυ ισχύον καθεστώς (άρθρο
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Επειδή όμως το σύστημα ελέγχου της κατ' οίκον ασθένειας 
των υπαλλήλων από urrvjscr-co ·. ιατρό. που προβλεπότον οπό 
το άρθρο 9 του ν. 1402/15-3 δον λειτούργησε, οι υπηρεσίες 
για τη δικαιολόγηση c::r.; ·— και μιας μόνο ημέρας άδειας, πλέον 
των δύο ημερών, υποχρεούνται να παραπέμπουν τον υπάλληλο 
στην υγειονομική επιτροπή, λυτή η κατάσταση έχει προχαλέσει 
συμφόρηση στις διάτορρς n-~wrn •C-’-i'-ς υγειονομικές επιτρο
πές ιδίως της Αθήνας, εξαετίας της ηΛ,-,βώρας των υπαλλήλων 
που προσέρχονται τ αυτές. Πέραν αμτου το Δημόσιο επιβα- 
ρύνεται με τη Γτrev ποοκαλείτα από την αναγκαστική 
επίσκεψη του οπ&,·.''ν'.ςυ σε ιδιώτη γιατρό, κσθώς και από την 
αναγκοοτικη απωλε,μ μιας το λτχ'οτον εργάσιμης ημέρας από 
μέρους του ασβενήσαντος υ- ι.ν.ήλου εξαιτιος της μετάβασής 
του στην υγειονομική επιτροπή.

Ένα ακόμη μΓ·~'ίκττ·μα του ισχύοντος συστήματος είναι η 
ανυπαρξία ουσισστκσύ ελέγχου της οσθένειος του υπαλλήλου 
από την υγειονομική επιτροπή, ορού συνήθως ο υπάλληλος 
παραπέμπεται σ' αυτήν πολλούς μήνες (3-6) μετό την αποθε
ραπεία του οπότε, η παραπομπή αποτελεί μια απόλυτα τυπική 
και γραφειοκρατική ενέργεια

Στην αντιμετώπιση των πιο πάνω μειονεκτημάτων αποσκο
πούν οι προτεινόμενες με το ορθρο ομτό ρυθμίσεις σε συν
δυασμό με το νέο συστημο του ελέγχου της κατ' οίκον α
σθένειας των υπαλλήλων, που προβλέπεται από το επόμενο 
άρθρο.

Με τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιακών γιατρών οι οποίοι 
άλλοτε θο εγκρίνουν τη γνωμάτευση και άλλοτε θο γνωμοδο- 
τούν απευθείας, ανομένοντοι τε εξής αποτέλεσματα:

α) Περιορισμός των δαπανών του Δημοσίου οπό επισκέψεις 
σε ιδιώτες γιατρούς.

β) Αποσυμφόρηση των υγειονομικών επιτροπών αφού σε 
ελάχιστες περιπτώσεις θα γίνετα παραπομπή του υπαλλήλου 
ϋ αυτές και τέλος

γ) ελπίζεται ότι το σύστημα αυτό θα οδηγήσει σε περιορισμό 
των περιπτώσεων καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος 
οναρρωτικης άδειας, αφού η υπηρεσία θο έχει την ευχέρεια να 
διαπιστώνει, με αιφνιδιαστική επίσκεψη του υπηρεσιακού γιατρού 
στον ασθενή υπάλληλο, το πραγματικό ή όχι της ασθένειας 
του.

2. Έλεγχος αθενούντων υπαλλήλων κατ' οίκον
Με τις διατάξεις του άρθρου 60 προβλέπεται η σύσταση σε 

κάθε υπουργείο μέχρι δύο θέσεων ελεγκτών γιοτρών κοι σε 
κάθε ν.π.δ.δ.. που εχει ποοαωπικό άνω των χιλίων ατόμων, 
μιας θέσεως ελεγκτου γιοτρού, στους οποίους ονατίθεται ο 
έλεγχος της κατ' οίκον ασθένειας υπαλλήλων, καθώς και έ
λεγχος βιβλιαρίου οσθένειος των υπαλλήλων και των μελών 
των οικογενειών τους Ο σχοπός της ρύθμισης εινοι νο μειω
θούν οι αναρρωπκες άδειες των υπαλλήλων του Δημοσίου κοι 
των ν.π,δ.δ., στις περιπτώσεις που ορισμένοι υπάλληλοι δη
λώνουν ασθένεια χωοις να είνσι πράγματι ασθενείς Ο έλεγχος 
θο είναι καθημερινός μεν, ολλά δαγμστοληπτιχός λόγω του 
μικρού αριθμού των ελεγκτών γιατρών Γ ιο την αντικειμενικό
τητα του ελέγχου προβλέπετα επίσης η δυνατότητα απόσπα
σης των ελεγκτών γιατρών μεταξύ υπουργείων ή ν.π.δ.δ.

3. Κανονικές άδειες
Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 

102 του Υπαλληλικού Κώδικα η αποζημίωση στην περίπτωση 
που η υπηρεσία δεν χορηγεί στον υπάλληλό την κανονική άδεια 
που δικαιούται κατ έτος, υπολογίζεται μόνο επί του βασικού 
μισθού και του χρονοεπιδόματος. Δεν υπολογίζεται δηλαδη κοι 
επί της ΑΤΑ, που σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί υπερβαίνει 
το ποσό του βασικού μισθού και επί των άλλων επιδομάτων. 
Αυτό έχει ως συνέπεια, ο υπάλληλος για το χρόνο που εργά- 
σθηκε αντί να κάνει χρήση της άδειος του, νο αποζημιώνεται 
με πολύ λιγότερο χρήματα απο τις αποδοχές που αντιστοιχούν 
στο χρόνο εργασίας του. Γιο το λόγο αυτόν προτεινετοι η

αναμόρφωση της σχετικής διάταξης με τις διατάξεις του άρθρου 
61. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η 
περίπτωση κατά την οποία η υπηρεσία δεν χορηγεί την κανονική 
άδειο στον υπάλληλο, όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, αλλά 
λόγω του ότι ο υπάλληλος βρίσκεται σε εκπαιδευτική, αναρ- 
ρωτική, γονική, κ.λπ. άδειο ή σε διαθεσιμότητα ή αργία. Έτσι 
με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι στην 
περίπτωση που ο χρόνος καλύπτεται με τις άδειες που προα- 
ναφέρθηκαν δεν δικαιούται ο υπάλληλος να μεταφέρει στο 
επόμενό έτος ή να αποζημιωθεί την άδειά του.

4. Τροποποίηση του άρθρου 255 του π.δ. 611/1977
Με τις διατάξεις του άρθρου 62 επαναφέρονται σε ισχύ οι 

διατάξεις της nap, 1 του άρθρου 255 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(π.δ. 611/1977) που προέβλεπαν ότι σε περίπτωση παραίτησης 
η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια όταν παρέλθει τρίμηνο 
απΟ την υποβολή της αίτησης. Οι διατάξεις αυτές του Υπαλ
ληλικού Κώδικα είχαν τροποποιηθεί με το ν. 1892/1990, άρθρο 
86 παρ 4 λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά 
την περιόδο της ψήφισης του εν λόγω νόμου και προέβλεψαν 
αντί του τριμήνου εξάμηνο. Μετά την άμβλυνση των εν λόγω 
συνθηκών κρίνεται άτι πλέον δεν απαιτείται νο παρέλθει εξά
μηνο από την υποβολή της αίτησης γι αυτό επαναφέρονται οι 
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν το ν. 
1832/1990. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμί
ζονται οι εκκρεμμείς παραιτήσεις για τις οποίες κατά τη δη
μοσίευση του νόμου αυτού εχει συμπληρωθεί το τρίμηνο.

5. Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Επίλογός Προϊστάμενων
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 επιδιώκεται η 

νόμιμη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, σπς περι
πτώσεις που δεν εκλέχτηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλ
λήλων ή εκλέχτηκε μόνο ένας. Έτσι με τη διάταξη αυτήν 
τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, που 
προβλέπουν ότι το πενταμελή υπηρεσιακό συμβούλια συνεδριά
ζουν παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον μελών, μόνο γιο την 
περίπτωση που προαναφέρθηκε, κατά την οποία θα είναι νόμιμη 
η συγκρότηση των υπηρεσιοκών συμβουλίων με την παρουσίο 
τριών μελών.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 τροποποιούνται οι διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1586/1986 κα προβλέπεται Οπ 
στην περίπτωση που κενουτοι ή συνιστάται θέση προϊσταμένου 
πριν από τη λήξη της τριετίας, η πλήρωση της θέσεως αυτής 
δεν γίνεται πλέον δυό φορές το χρόνο, ολλά μέσο σε ένα 
μήνα από τότε που κενώθηκε ή συστόθηκε η θέση. Ο σκοπός 
της διάταξης αυτής είναι η πλήρωαη των κενών θέσεων προϊ
σταμένων το συντομότερο δυνατό για την ομαλή λειτουργία 
των υπηρεσιών.

6. Κίνητρο υπαλλήλων που υπηρετούν σε προβληματικές 
περιοχές

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 προβλέπεται ότι με υπουρ
γική οποφαση, μετό απο σύμφωνη γνώμη άδικης επιτροπής, 
επιτρέπετοι νο κοθορίζοντοι ορισμένες περιοχές ως προβλη
ματικές, λογω των ιδιαιτεροτήτων που επικρατούν σ αυτές, 
απο άποψη ιδίως συνθηκών διαβίωσης, επικοινωνίας ή στέγα
σης. και προβλεπονται κίνητρα γιο τους υπαλλήλους που υπη
ρετούν c αυτές, Σκοπος των εν λόγω διατάξεων είναι να 
στελεχωθούν οι μονάδες που βρίσκονται σε τέτοιες προβλη
ματικές περιοχές, που σήμερο δεν προσελκύουν καθόλου τους 
υπαλλήλους, λόγω των οικονομικών και λοιπών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν σ' αυτές

7. Ανάθεση καθηκόντων - Επέκταση διατάξεων
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 προβλέπεται ότι 

με οποφαση του οικείου υπουργού ανατίθεται σε υπαλλήλους 
ν.π.δ.δ. η άσκηση καθηκόντων και σε άλλο ν.π.δ.δ. του ίδιου 
υπουργείου

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι όλο το προσωπικό των 
ν.π.δ.δ. (διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό κ.λπ.) νο αξιοποιείται 
κατά τον καλύτερο τρΟπο με τη δυνατότητα που παρέχεται με 
τις διατάξεις αυτές να ασκεί καθήκοντα σε περισσότερα του 
ενός ν.π.δ.δ. του ίδιου υπουργείου, ανάλογα με τις ανάγκες 
που υπάρχουν κάθε φορά, χωρίς υπέρβαση του ωοαρίου ερ
γασίας
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Me tic διατάξεις της πας 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται 
ο όιορ.ομος οε μόνιμες βεσεις των κλάδων ΔΕ προσωπικού 
Η/Υ των οικείων δήμων, του προσωπικού των δημοτικών επι
χειρήσεων μηχανογράφησης. που απασχολείται στους οικείους 
δήμους γιο την εξυπηρέτηση πάγιων κα; διαρκών αναγκών των 
δήμων

£ Ανανέωση - Παράταση συμβάσεων
C ρυθμίσεις του άρθρου 6ΰ αφορούν οε συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή έργου ατόμων με ειδικές ανάγκες που 
προστατεύονται από το ν. 1648/1986 Πρόκειται για άτομο 
αναπηρα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες γιο επαγγελ
ματική απασχόληση από οποιαόήποτε χρόνια σωματική ή πνευ
ματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη. Καλύπτεται η παράταση της 
σύμβασης τους που έγινε γιο ενα οκόμη έτος κατά παρέκκλιση 
των κείμενων διατάξεων, που ορίζουν το ονωιοτο χρονικό όριο 
απασχόλησης και γίνεται μετατροπή των συμβάσεων τους σε 
αορίστου χρόνου. Η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετική και αψορό 
ελάχιστο αριθμό ατόμων με ειδικές αναγκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
Λοιπές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 σε κάθε υπουργείο συνι- 
σταται γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων, που υπάγεται 
απευθείας στον οικείο υπουργο, ο οποίος εχει και την απο
κλειστική ευθύνη της λειτουργίας του. Η ρύθμιση αυτή, της 
απευθείας, δηλαδή, υπαγωγής των γραφείων τύπου στον κάθε 
υπουργό που εξυπηρετούν, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη νο 
αντιμετωπισθούν πολλαπλό λειτουργικό προβλήματα, που ανα
κύπτουν από το ισχύον οργανωτικό καθεστώς που διέπει τα 
γραφεία αυτά, σύμφωνα με το οποίο όλα τα γραφεία τυπου 
υπάγονται στη Γενική Γ ραμματεία Τόπου και Πληροφοριών, 
μολονόη εξυπηρετούν άλλα υπουργεία. Με τη ρύθμιση εξάλλου 
της παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα στα πρακτορεία εφημερίδων 
και περιοδικών να εγγράφουν συνδρομητές απευθείας και να 
διανέμουν τα σχετικά έντυπα όπως και οι εκδότες

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 68 παρέχουν τη δυνατότητα, όπου 
υπάρχουν περισσότερες μονάδες πληροφορικής, να συγχω
νεύονται σε ενιαία, κατά υπουργείο, μονάδα πληροφορικής ώστε 
να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερος συντονισμός των μο
νάδων αυτών, αλλά και αποδοτικότερη αξιοποίηση του μηχα
νικού εξοπλισμού και συνεπώς μείωση των συναφών λειτουρ
γικών δαπανών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 69 συνιστάται σε κάθε υπουρ
γείο Συντονιστική Ομάδα Πληροφορικής, που σκοπό έχει να 
συντονίζει τη δράση του κάθε υπουργείου και των σχετικών 
φορέων πληροφορικής που λειτουργούν ως ν.π.δ.δ. ή ν.πχδ 
του δημόσιου τομέα με την εκαστοτε επί της πληροφορικής 
κυβερνητική πολίτικη, ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία μέοων 
και προσωπικού, ταχύτερη λειτουργία και συνεπώς μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 70 κρίνονται αναγκαίες προκειμένου 
να επιβληθεί σε όλα υπουργείο και ν.π.δ.δ., που ενώ έχουν 
περιφερειακές υπηρεσίες, δεν έχουν κάνει ακόμη κατανομή των 
οργανικών τους θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, να προβουν, 
μέσα σε τακτή προθεσμία τριών μηνών, σε κατανομή των 
οργανικών τους θέσεων στις υπηρεσιακές τους μονάδες σε 
επίπεδο περιφέρειας, ώστε vc μπορούν, με τον τρόπο αυτόν, 
να προγραμματίζονται ειφεξης με συγκεκριμένα δεδομένο οι 
τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λπ.. υπαλλήλων στις περιφερειακές 
υπηρεσίες και να αποφεύγονται έτσι υπεράριθμες τοποθετήσεις 
προσωπικού σε ορισμένες περιφερειακές μονάδες, με το πρό
σχημα της μη ύπαρξης συγκεκριμένων, σε αριθμό, θέσεων 
προσωπικού.

Γ ιο την ενίσχυση του έργου των γραφείων των γενικών 
γραμματέων υπουργείων και γενικών γραμματέων που προί- 
στανται γενικών γραμματειών, με τις διατάξεις του άρθρου 71, 
συνιστατα! μια θέση ειδικού συμβούλου και μια θέση ειδικού 
συνεργάτη. -

Το άρθρο 72 αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανάγκης 
θεσμοθέτησης ενός ενιαίου ομοιογενούς προσοντολογίου για

τις προσλήψεις προσωπικού σε άλους τους φορείς του ευρύ
τερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός εποναοριοθετήθηκε με το 
ορθρο 51 του ν. 1832/1990, κατα ανάλογη ρύθμιση που ισχύει 
για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. (άρθρο 22, παρ 5 
ν. 1735/1987 - π.δ 194/1988}.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκονται τα 
έξης

1. Να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία των προσόντων διορισμού 
για τις ίδιες ειδικότητες σε αντίθεση με την παρατηρούμενη 
σημερο αδικαιολόγητη ανομοιομορφία και σύμφωνο με τις βαθ
μίδες του ισχυοντος εκπαιδευτικού συστήματος

2 Να δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής ενιαίων διαδικασιών 
πρόσληψης σε αντίθεση με την υφιστάμενης αδυναμία λόγω 
των προβλεπόμενων διαφορετικών προσόντων γιο τις ίδιες 
ειδικότητες.

3. Να οποφεύτεται η επανάληψη περιγραφής των προσόντων 
στους οργανισμούς όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, για 
τις ίδιες ειδικότητες, σε αντίθεση με την υφιστάμενη μέχρι 
σήμερα υποχρέωση επανάληψης των προσόντων οκόμη και στις 
περιπτώσεις, που δεν υπάρχουν διάφορες.

4. Να εξαοφαλιοθεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των 
προσόντων διορισμού στις μεταβολές, που επέρχονται κάθε 
φορά στην εκπαίδευση.

Με τις διατάξεις του άρθρου 73 αίρονται οι περιορισμοί του 
ν 1256/1982 προκειμένου για διορισμό υπαλλήλων ή λειτουρ
γών ή συνταξιούχων του δημοσίου τομέα ως προέδρων ή 
αντιπροέδρων οε διοικητικά συμβούλια ν.π.δ.δ., δεδομένου on, 
λόγω των δεσμεύσεων του ν. 1256/1982, εμποδίζεται η ανεύ
ρεση εμπείρων και ικανών στελεχών για τις θέσεις αυτές

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74, που προβλέπουν 
τη δυνατότητα πρόσληψης μουσικών αναγνωρισμένου ταλέντου 
σε οργανικές θέσεις των Κρατικών Ορχηστρών και της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, χωρίς τις δεσμεύσεις του Υπαλληλικού Κώδικα 
για το όριο ηλικίας διορισμού και την εκπλήρωσή των στρα
τιωτικών υποχρεώσεων, επιτρέπεται να απασχοληθούν και να 
αξιοποιηθουν από ης κρατικές υπηρεσίες, που προαναφέρθη- 
καν τα αναγνωρισμένο ταλέντα, όσο το δυνατόν ενωρίτερα. 
Επίσης με ης διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου συστή- 
νονται στο Κρατικό Ωδείο Θεσ/νικης 34 θεσεις καλλιτεχνικου- 
διδακτικου προσωπικού, δεδομένου όη το προσωπικό αυτό 
εξυπηρετεί τακτικές ανάγκες του Κρατικού αυτού Ωδείου

Με ης διατάξεις του άρθρου 75 προβλέπεται όη τα μέλη 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορεί να διορίζονται 
ως μέλη ή πρόεδροι συλλογικών οργάνων διοίκησης, όταν οι 
κείμενες διατάξεις προβλέπουν για ης θέσεις αυτές το διορισμό 
δικαστικών λειτουργών. Ο οκοπος της διάταξης αυτής είναι vc 
καλύπτονται υπηρεσιακές ανάγκες, επειδή σε πόρο πολλά 
συλλογικά όργανα προβλέπεται η συμμετοχή δικαστικών λει
τουργών, οι οποίοι δεν επαρκούν για (όλες ης περιπτώσεις.

Με ης διατάξεις του άρθρου 76 ρυθμίζονται θέματα του 
Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Π.Κ.Ε.Δ.

Οι τροποποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού 
Πολιησοκού Κέντρου Δελφών κρίνοντά: αναγκαίες για την 
καλύτερη λειτουργία του, δεδομένου on με τη σημερινή σύν
θεση η λειτουργία του Δ.Σ. είναι προβληματική, σχεδόν αδύ
νατη, γιατί τα υποδεικνυόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης 
μέλη (αλλοδαποί) κατά κανόνα δεν παρίστονται. Για την τρο
ποποίηση εχει συγκστστεδει η γεν. γραμματέας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.

Με το άρθρο 77 επεκτείνετε; η εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 85 του ν. 1BS2/1990 για διαχειριστικούς ελέγχους 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε νομικά πρόσωπα που επο
πτεύονται απο το Κράτος η ενεργούν για λογαριασμό του 
συγκέντρωση, δαιχείριση, διάθεση ή διανομή αγαθών, όπως 
διάφοροι γεωργικοί συνεταιρισμοί η ενισχυονται οικονομικά από 
το κράτος η ν.π.δ.δ..

Με το 0ρ3ρο 79 κυρώνονται υπουργικές αποφάσεις και άλλες 
διοικητικές πράξεις, που είχαν κατά καιρούς ρυθμιοει επείγοντα 
θέματα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 79 μετατρέπονται οι προβλε- 
πομενες από τον ν. 155S/19S5 6έσεις υπουργών χωρίς χαρ-
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τοφυλόκιο σε θέσεις υπουργών Επικράτειας. Η ουσ.ασττκή αυτή 
αναβάθμιση του ρόλου των υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο με 
την καθιέρωση του θεσμού του υπουργού Επικράτειες (όπως 
ουμβαινει και σε άλλες δημοκρατίες, π.χ. στη Γαλλία από το 
1946), ενισχύεται με τη δυνατότητα ανάθεσης στους υπουργούς 
της κατηγορίας αυτής, εκτός από συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
και της διοίκησης υπουργείου και δεύτερον, με τη σύσταση 
θέσης γενικού γραμματέα, ο οποίος θα επικουρεί τον υπουργό 
Επικράτειας, που δεν πρόίσταται υπουργείου στο έργο του.

Ο νέος θεσμός των υπουργών Επικράτειας παρέχει την 
ευχέρεια συμμετοχής στην Κυβέρνηση διακεκριμένων πολιτικών 
και μη προσωπικοτήτων, οι οποίες είναι σε θέση, με το κύρος, 
τις γνώσεις και την εμπειρία τους, να βοηθήσουν την πραγ
ματοποίηση του κυβερνητικού έργου και την προώθηση των 
συμφερόντων της Ελλάδος στο εξωτερικό.

Αθήνα, 20 Φεβρουάριου 1991

4. Όπου στο κείμενο του νομοσχεδίου αναφέρεται: "Βουλή 
των Ελλήνων' να γράψει μόνο "Βουλή'.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις

1. Στον τίτλο του νομοσχεδίου μετό τη λέξη : "άλλες', να 
προστεθεί η λέξη: "συναφείς'.

2. Στο άρθρο 1:
α) Στην παρ.1, όγδοο στίχο, μετά τη λέξη: "διοίκησης', να 

προστεθεί η φράση: 'στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης της Χώρας'.

β) Στην παρ. 2 όγδοο στίχο αντί του ρήματος: 'καταρτίζεται' 
να τεθεί το ρήμα: 'ορισπκοποιείταΓ, το οποίο ν απαλειφθεί 
από τον ένατο στίχο και στο δωδέκατο στίχο αντί του ρήματος: 
"ληφθεί' να τεθεί το ρήμα: 'ζητηθεί'.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Αθανάσιος Κανελλόπουλος

Οί ΥΠΟΥΡΓΟΙ

3. Στο άρθρο 3 η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής: Όι εκθέσεις 
αυτές προτείνονται για συζήτηση σε συνεδρίαση της ολομέ
λειας της Βουλής που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής', γιατί 
με την προτεινόμενη διατύπωση γίνεται τροποποίηση του Κα
νονισμού της Βουλής, που δεν είναι επιτρεπτή με νόμο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΩΝ
Μιλτιάδης Έβερτ Σωτήριος Κούβελας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γεώργιος Σουφλιάς Ευθύμιος Χριστοδούλου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 21 της 14ης Φεβρουάριου 1991, ώρα 
5.30 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Ρ της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. Τσούτσος, Επίτιμος Αντι
πρόεδρος του ΣτΕ, Ν. Παπαθανασίου, αρεοπαγίτης, Σ. Σαρη- 
βαλάσης και Π. Χριστόφορος, σύμβουλοι Επικράτειας, Α. Κομι- 
σόπουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους, I. Σπυριδάκης. 
καθηγητής πανεπιστημίου, Φ. Αρναούτογλου κα Ν. Σακελλαρίου 
(εισηγητής), πάρεδροι ΣτΕ, X. Κότσιφας, εφέτης ΑΑ. (εισηγη
τής). Κ. Χιώλος, δικηγόρος (εισηγητης) και Γ. Μαγουλάς, επί
κουρος καθηγητής πανεπιστημίου και επεξεργάστηκε σχέδιο 
νόμου του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης με τίτλο: " 
Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας της Δημόσιός 
Διοίκησης. Αναβάθμιση του Προσωπικού της και άλλες διατά
ξεις'.

Γραμματέας ο Ζ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργού Β. Ανδρονόπου- 

λος.
Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και 

διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γ ενικές παρατηρήσεις
1

1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράφει από όλους τους 
υπουργούς για τους οποίους προβλέπονται αρμοδιότητες στις 
διατάξεις του.

2. Όπου μνημονεύονται αριθμοί νόμων, διαταγμάτων και 
αποφάσεων να παρατίθεται σε παρένθεση, κατά την πρώτη 
μνεία, το τεύχος και ο αριθμός του φύλλου της Εφ. Κυβ. λ,χ. 
1505/1984 (Α.194), π.δ. 410/1988 (Α. 191), Απόφαση Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης ΔΙΔΑΔ/12/3/10279/25-4-1989 (Β. 
298).

3. Γίνεται μεγάλη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο 
του νομοσχεδίου.

4. Στο άρθρο 4:
α) Στην παρ. 1, περ. β. πρώτο στίχο στη λέξη: 'κατάργηση' 

να προστεθεί το γράμμα 'ς\
β) Στην παρ. 4, πρώτο στίχο, αντί των λέξεων: "θα ολοκλη

ρωθεί', να τεθεί το ρήμα 'ολοκληρώνεται'.
γ) Η παρ. 5 να διατυπωθεί ως εξής: Όι προτάσεις της 

Επιτροπής υποβάλλονται από τον Υπουργό Προεδρίας της 
Κυβέρνησης στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαί- 
νεται επ' αυτών".

5. Στο άρθρο 5:
α) Σχετικά με την προθεσμία των εξήντα ημερών, που 

προβλέπεται στον πέμπτο στίχο, της παρ.1, παρατηρείται ότι 
η Επιτροπή, κατά πλειοψηφια, κρίνει ότι η προθεσμία αυτή 
έρχεται σε αντίθεση με την προθεσμία των τριών (3) μηνών 
που προβλέπεται από το εδόφ. α' της παρ. 4 του άρθρου 45 
του πδ. 18/1989 (Α.8). Διευκρινίζεται ότι η πάροδος απράκτου 
της πιο πάνω προθεσμίας συνιστά παράλειψη οφειλομένης 
ενεργειας η οποία προσβάλλεται με αίτηση ακυρωσεως εντός 
εξήντα ημερών (άρθρο 46 του ίδιου π.δ.) από της παρελεύσεως 
της προθεσμίας αυτής Κατόπιν αυτών και για την αποφυγή 
σύγχυσης, προτείνει ή η προθεσμώ αυτή να γίνει ενενήντα 
ημέρες, ή η Κυβέρνηση να πρετείνει την τροποποίηση της 
ανωτέρω σχετικής διάταξης σε εξήντα ημέρες. Τα μέλη Σ. 
Σαρηβαλάσης και Α. Κομισόπουλος. που μειοψηΦίσαν, διατύ
πωσαν την άποψη ότι η ρύθμιση αυτή έχει ως σκοπο μόνο τη 
δραστηριοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών για την εξυπηρέ
τηση του πολίτη και δεν θίγει την προθεσμία του άρθρου 45 
του Π.6. 18/1989 από την οποία εξαβταται η προθεσμία της 
απήσεως ακυρωσεως.

β) Στην παρ. 1, έβδομο στίχο, η φράση: " Η προθεσμία ... 
αρχίζει', να διατυπωθεί ως εξής: "Οι προθεσμίες αυτές αρχί
ζουν'.

γ) Στην παρ. 5, δεύτερο στίχο, οι λέξεις: 'καθολικές ή 
γενικές' προσδίδουν οοριστια στη διάταξη και ποέπει να δια
σαφηνιστεί το περιεχόμενο της διάταξης.

δ) Στην παρ 13, δεύτερο στίχο, αντί: "Ελέγχου εφαρμογής 
της Νομοθεσίας" να τεθεί: "Εφαρμογής των ανωτέρω διατά
ξεων".

6. Στο άρθρο 7, παρ. 3, το περιεχόμενο της διάταξης: 
"Προς... μπορεί' να απαλειφθεί και η διαταξη να αρχίζει: "Με 
απόφαση....' και στον πέμπτο στίχο, μετό τη λέξη: "Κυβερνή- 
σεως', να τεθεί το ρήμα: 'μπορεί'.

7. Στο άρθρο 12 και στην Επιτροπή της παρ. 2, περ. ε, αντί: 
"Δύο μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Α.Ε.Ι." να τεθεί: "Έναν καθηγητή 
Α.Ε.Ι. νομικού μαθήματος', επί πλέον να προστεθεί ως μέλος 
ένας αρεοπαγίτης και να γίνει νέα αρίθμηση των περιπτώσεων

8. Το άρθρο 13 να διαγράφει γιατί αφορά θέμα Κανονισμού 
της Βουλής, που δεν μπορεί να γίνει με νόμο.
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S. Στο άρθρο 17:
α) Στην nap. 1, οι στίχοι 6-8 να διατυπωθούν ως εξής: 'και 

τέσσερις (4) καθηγητές Α.Ε.!., ανά ένας, των νομικών, οικο
νομικών, διοικητικών και τεχνικών επιστήμων'.

β) Στην παρ. 7, στίχος 25, μετά τη λέξη: Όναβαθμολογειται' 
νο τεθεί η φράση: 'από ένα βαθμολογητή'.

10. 'Στο άρθρο 24:
α! Στην παρ. 3, περ. ε. τέταρτο στίχο, αντί: ‘περιπτώσεων 

ο-δ- νο τεθεί: ‘περιπτώσεων α-ε\
β) Στην παρ. 5, πέμπτο στίχο, αντί της λέξης ‘υποψηφίων' 

να τεθεί η λέξη: 'επιτυχόντων'.
11. Στο άρθρο 25, παρ. 1, πρώτο στίχο, αντί: 'των άρθρων 

15-23', να τεθεί: 'των άρθρων 15-21'.
12. Στο άρθρο 28, παρ. 1, πρεπει να περιληφθούν και οι 

εξής περιπτώσεις: α) Οι καθηγητές και το υπόλοιπο διδακτικό 
προσωπικό Α.Ε.1, (άρθρο 16 παρ. 6 του Συντάγματος), β) οι 
υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων (άρθρο S2 
παρ. 2 του Συντάγματος), γ) Οι συμβολαιογράφοι, φύλακες 
υποθηκών και μεταγραφών' (άρθρο 92 παρ 4 του Συντάγματος)

13. Στο άρθρο 33, παρ. 4, τρίτο στίχο, αντί: 'παρ. 2 του 
άρθρου 1', νο τεθεί η σωστή διάταξη.

14. Στο άρθρο 34, παρ. 4, έβδομο στίχο, οντί: ‘παρ. 3 του 
άρθρου 3Γ, νο τεθεί η σωστή διάταξη.

15. Στο άρθρο 36:
α) Στην παρ 5, η περ. α να διατυπωθεί ως εξής: 'γραπτή 

δοκιμασία στην επεξεργασία συγκεκριμένου προβλήματος γε
νικότερου ενδιαφέροντος'.

β) Στην παρ. 10, πέμπτο στίχο, αντί: 'προτιμώνται έναντι' 
να τεθεί; 'προηγούνται'.

16. Στο άρθρο 44, παρ. 1 και στην παρ. 2, πέμπτο στίχο, 
του άρθρου 6 του ν. 1388/1983 που αντικαθίσταται, προ της 
λέξης: 'νομικών' να τεθεί: 'ανά ένας των-.

17. Στο άρθρο 52, στίχοι 8-9, αντί της τελευταίας πρότασης:
'Στην......  λειτουργοί', να τεθεί η πρόταση: Έιδικώς γιο τους
δικαστικούς λειτουργούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
15 του ν. 1756/1988 (Α.35), όπως ανπκαταστάθηκε με το άρθρο 
4 του ν. 1868/1989 (Α.230).

18. Στο άρθρο 54, παρ. 6, έβδομο στίχο, μετά τη λέξη: 
'Αξιολόγησης', να προστεθεί η φράση: 'για την παροχή σύμ
φωνης γνώμης της'.

19. Στο άρθρο 56, η παρ. 6, νο διατυπωθεί ως εξής: 'Με 
την απόφαση της μετάταξης ή της μεταφοράς προσωπικού 
ορίζεται ότι καταργούνται και οι θέσεις από τις οποίες αυτό 
μετατάσσεται ή μεταφέρεται. Η κατάργηση όπως και η μετα
φορά των θέσεων αυτών ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση'.

20. Στο άρθρο 60: α) Στην παρ. 1, έβδομο στίχο, μετά τη 
λέξη: ’νόμο', να προστεθεί η φράση: 'εκδιδομένης περί τούτου 
διαπιστωττκής πράξης'.

β) Στην παρ. 8, στον τέταρτο στίχο μετά τη λέξη: 'νόμο', 
να προστεθεί η φράση: 'εκδιδομένης περί τούτου διαπιστωτικης 
πράξης'.

Αθήνο 14-2-1991

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Α. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στην Εισηγητική Έκθεση του σχεδίου νόμου 
'Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού 
και άλλες διατάξεις'.

ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το παρόν νομοσχέδιο καταργούνται οι παρακάτω διατά
ξεις:

1. Π_Δ. 611/1977 άρθρο 102 παράγραφος 3 
άρθρο 110
άρθρο 150, που έχουν ως εξής:

'Αρθρο 102
Υποχρέωσις χορηγήσεως κανονικής άδειας.

'3. Ο υπάλληλος δικαιούται εις αποζημίωσιν δια μη χορη- 
γουμενην εις αυτόν δί οιονδήποτε λογον κανονικήν άδειαν, 
την οποίον συμφώνως προς τας διατάζεις του άρθρου 101, 
δικαιούται κατ' έτος. Η αποζημιωσις δι εκάστην ήμερον μη 
χορηγηθείσης κανονικής άδειος ορίζεται ίση προς το 1/30 του 
μηνιαίου βασικού μισθού του υπαλλήλου μετά των επιδομάτων 
πολυετούς υπηρεσίας και ευδόκιμου παραμονής εν τω αυτώ 
βαθμω, προσηυξημενον κατά 25%. Ο τροπος καταβολής Της 
αποζημιωοεως. τα απαιτούμενα δικαιολογητικα και πόσα σχετική 
λεπτομέρεια ορίζονται δι' οποφάαεως των Υπουργών Προε- 
δριος της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Ο υπάλληλος δικαιούται 
πάντοτε ονπ απολήψεως αποζημιωοεως. να κάμη χρήσιν της 
μη χορηγηθείσης κατά η έτος κανονικής του αδείας κατά το 
επόμενόν έτος εν συνεχεία προς την κανονικήν του άδειαν 
του έτους αυτού'.

"Αρθρο 110
Βραχυχρόνιοι αναρρωτικαι άδειοι

Βραχυχρόνιοι αναρρωτικαί άδειοι απουσίας μέχρι και τριών 
ημερών κατά περιπτωσιν και πάντως ουχί πλέον των δεκαπεντε 
ημερών εν συνόλω κατ έτος χορηγούνται εις ασθενούντας ή 
χρήζοντας αναρρώσεως τακτικούς υπαλλήλους, επί τη βάσει 
γνωμοτεύσεως του θεράποντος ιατρού, της υπηρεσίας του 
υπαλλήλου διατηρούσας πάντοτε το δικαίωμο της παραπομπής 
αυτού ενώπιον της οικείας πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτρο
πής, εφαρμοζόμενης αναλογως της διατάζεως της παραγράφου 
2 του άρθρου 11Γ.

"Αρθρο 150
Απόσπασις υπαλλήλων δι' επειγούσας ή εποχιακός ανάγκας

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και των κατα περιπτωσιν αρμόδιων υπουργών επιτρέπεται ο- 
πόσπασις των περί ων το άρθρο 10 παραγρ. 2 του ν.δ. 216/1974 
"περίσυστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως' υπαλ
λήλων υπό τους εν αυτώ όρους και προϋποθέσεις και εις 
έτερον υπουργειον ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, προς 
αντιμετώπισιν σοβαρών επειγουσών ή εποχιακών αναγκών. Ως 
προς την διάρκειαν της αποσπάσεως ισχύουν αι διατάξεις του 
άρθρου 144'.

2. Ν 865/1979 (ΦΕΚ 6 Α) άρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 1 
περίπτωση α', που έχουν ως εξής:

"Αρθρο 1
Μεταβίβαση εξουσίας του υπογράφειν

1. Προκεριένου περί υπουργικών αποφάσεων κανονιστικού ή 
ατομικού περιεχομένου 3;ο την έκόοσιν των οποίων απαιτείται 
κατά κατα τας κείμενα; διατάξεις η συμπροζις πλειόνων υ
πουργών, δυνατοί δια κο.νών αποφάσεων των συμπροττοντων 
υπουργών, δημοσιευμένων δια της Εφημερίδος. της Κυβερνή
σεως, vc μεταβίβάζετα εις τους γενικούς γραμματείς ή τους 
γενικούς διευθυντές η οναπληριωτας γενικούς διευθυντάς η 
εξουσιε του υπογράφειν 'εντολή υπουργού', εκ δίδομε νας υπ 
αυτών κοινός αποφάσεις Η τοιαύτη μεταβίβασης ενεργείται 
πάντοτε προς όργανα του αυτού ιεραρχικού επιπέδου.

2. Η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 
400/1976 'Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων" κο- 
ταργειται.
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"Αρθρον 2
Περιορισμός ουναομοδιοτήτων

1. Δια π_ διαταγμάτων, «διδόμενων κατόπιν προτόσεως του 
Πρωθυπουργού και των αρμόδιων κατα περιπτωσιν υπουργών, 
δυνατοί να όριζε τα::

α) Προκειμενου περί π. διαταγμάτων ή αποφάσεων κανονι
στικού ή ατομικού περιεχομένου, εχδιδομένων, κατύ τας κεί
μενος διατάξεις δια της συμπράξεως πλειόνων υπουργών, ότι 
«δίδονται άνευ της συμπράξεως τίνος ή ανών « τούτων'.

3. Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α), άρθρο 15 παρ. 1-4, που έχουν 
ως εξής:

"Αρθρον 15
Αναρρωτικαί άδειοι - άδεια κυηοεως κα λοχείας

1. Αναρρωτικαί άδειοι απουσίας μέχρι κα τριάκοντα ημερών 
χορηγούνται εις ασθενούντας ή χρήζοντας αναρρώσεως τα
κτικούς υπαλλήλους ως ακολούθως:

α) Μέχρι κα τριών ημερών κατά περσττωοιν κα πάντως ουχί 
πλέον των δέκα ημερών εν ουνόλω κατ' έτος, επί τη βάσει 
γνωματέυσε ως θεράποντος ιατρού ή υπηρεσιακού ιατρού ή 
υπευθύνου δηλώσεως του υπαλλήλου, κατά τας διατάξεις του 
ν.δ. 105/1969 ‘περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βε- 
βαούντος·.

β) Από τεσσάρων μέχρι κα οκτώ ημερών κατά περιπτωσιν 
και πάντως ουχί πλέον των δεκαπέντε ημερών εν συνόλω κατ' 
έτος, επί τη βάσει γνωματεύσεων θεράποντος ιατρού ή υπη
ρεσιακού ιατρού.

γ) Από εννέα μέχρι κα δεκαπέντε ημερών κατά περιπτωσιν 
και πάντως ουχί πλέον των τριάκοντα ημερών εν συνόλω κσΓ 
έτος επι τη βάσει γνωματεύσεως υπηρεσιακού ιατρού εφ' όσον 
υπάρχει τοιαύτη.

δ) Μέχρι κα τριάκοντα ημερών κατά περιπτωσιν και πάντως 
οι πλέον των ενενήκοντα ημερών εν συνόλω κατ' έτος προ- 
κειμένου περί τακτικών υπαλλήλων νοσηλευθέντων εις νοση
λευτικά ιδρύματα ν.δ. 23/1933 "περί οργανωσεως της ιατρικής 
αντιλκήψεως" ή άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα αποτελούντα νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή τοιαύτα ιδιωτικού δικαίου αγα
θοεργού πρωτοβουλίας, επί τη βάσει γνωματεύσεως του διευ- 
θυντου της οικείας κλινικής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

2. Η γνωμστευσις του υπηρεσκκού ιατρού «δίδεται μετά 
προηγούμενην κατ' οίκον εξέτασιν του ασθενούντος. Η εξέ- 
τασις ενεργείται κατόπιν παραγγελίας του προϊσταμένου του 
ασθενούντος ή οιουδήποτε υπέρτερου προϊσταμένου τούτου, 
του υπηρεσιακού ιατρού υποχρεωμένου εις άμεσον εκτέλεσιν 
τούτης. Άρνησις του υπαλλήλου όπως εξετασθεί παρά του 
υπηρεσιακού ιατρού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα διωκόμενο κα 
τωωρουμενον κατά τας οικείας πειθαρχικός διατάξεις.

3. Εις περιπτωσιν αντιθέτων ή διαφόρων εν όλω ή εν μέρει 
γνωματεύσεων του θεράποντος ιατρού κα: του υπηρεσιακού 
ιατρού, λαμβάνειοι υπόψιν η γνωματευσις του υπηρεσιακού 
ιατρού.

4. Κατά πάσαν περιπτωσιν η υπηρεσία του υπαλλήλου δια
τηρεί πάντοτε το δικαίωμα να παραπεμφη τούτον ενώπιον της 
οικείας πρωτοβάθμιου ή ειδικής υγειονομικής εππροπής, εφαρ- 
μοζομένης αναλόγως της διοτάξεως της παραγράφου 2 του 
άρθρου 80 του ν.1811/1951 (άρθρον 111 παρ.2 π,δ. 611/1977). 
Ομοίως, ο υπάλληλος δυνατοί να ασκήσει ένατασιν κατά της 
γνωματεύσεως του υπηρεσιακού ιατρού ενώπιον της πρωτο
βαθμίου υγειονομικής επιτροπής εντός προθεσμίας δέκα ημε
ρών από την εις αυτόν ανακοινώσεως της γνωματεύσεως του 
υπηρεσιακού ιατρού’.

4. Ν. 1888/83 (Φ. 113), άρθρο 1 παρ.2, 3 και 4, άρθρο 3 
παρ. 1 και 2 άρθρο 4 παρ. 1 και 3, άρθρο 5 παράγραφος 2. 
άρθρο 6, άρθρο 13 παρ. 2 περίπτωση γ, άρθρο 15 παράγραφος 
4, που έχουν ως εξής.

"Αρθοο 1

2 Υπηρεσιακές μονάδες του Κέντρου είναι η Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Ε
πιμόρφωσης (Ι.Δ.Ε.}.

3. Σκοπόίς του Κέντρου είναι η δημιουργία στελεχών της 
δημοσίας διοίκησης, κεντρικής και αποκεντρωμένης, των ορ
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου που να διαθέτουν ειδικευμένη επαγγελματική 
κατάρτιση και νέο πνεύμα προσέγγισης των προβλημάτων, ώστε 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον «δπ· ',γτπσμά κα τον 
«συγχρονισμό των μεθόδων διοίκησης

4. Επίσης σκοπός του Ε.Κ.Δ.Δ. είναι η δημιουργία δικαστικών 
λειτουργών για το Συμβούλιο της Επικράτειας, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και τα διοικητικά δικαστήρια’

Αρθρο 3
Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. έχει τη γενική αρμοδιότητα για όλα το θέματα, 
που αφορούν το Κέντρο ή πς υπηρεσιακές μονάδες, εκτός 
από εκείνα που έχουν ανατεθεί σε άλλο όργανο.

2. Το Δ.Σ. με αποφάσεις του, που εγκρίνονται από τον 
Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, μπορεί να εξουσιοδοτεί 
τον πρόεδρο το γενικό γραμματέα ή οποιοδήποτε μέλος του, 
να υπογράφουν ’με εντολή του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.’ κάθε μορφής 
πράξεις, έγγραφα, εντάλματα ή αποφάσεις που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του. Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται για την 
έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του 
Κέντρου.

Αρθρο 4
Τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά σε τακτές ημερομηνίες, που 
ορίζονται από αυτό. Συνεδριάζει εκτάκτως μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του όταν ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρ
νησης το ζητήσει, ή όταν ο πρόεδρος, ή. εάν αυτός ελλείπει, 
απουσιάζει ή κωλύεται, ο γενικός γραμματέας, κρίνει όπ επι
βάλλεται η σύγκλησή του.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε 
(5) τουλάχιστον μέλη του. στα οποία συμπεριλαμβόνονται ο 
πρόεδρος ή ο γενικός γραμματέας

Αρθρο 5
Αρμοδιότητες προέδρου και γενικού γραμματέα

2. Ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Δ.Σ. συντνίζει το έργο των 
υπηρεσιακών μονάδων, παρακολουθεί την «τέλεση των απο
φάσεων του Δ.Σ. προέδρευα στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό 
συμβούλιο και εισηγείτπ στο Δ. 2 τα θέματα που αναφέρσντα: 
στο διοικητικό προσωπικό F Κ Λ Α και σπς παραπάνω αρμο- 
διότητές του.

Αρθρο 6
Γνωμοδοτικο συμβούλιο

1. Στο Ε-Κ Δ Λ λειτουργεί γνωμοδοτικό συμβούλιο που συ- 
νέρχετα τουλάχιστο δύο φορές το χρονο, ύστερα από πρό
σκληση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Το συμ
βούλιο αυτό γνωμοδοτεί για πς γενικές κατευθύνσεις των 
προγραμμάτων σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. και του Ι.Δ.Ε. και υπο
βάλλει τη γνωμοδότησή του στον Υπουργό Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και στο Δ.Σ. του Κέντρου (ΕΚ.Δ.Δ.}.

2 Στο γνωμοδοτικό συμβούλιο μετέχουν ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. ως πρόεδρος, οι διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ. και 
του Ι.Δ.Ε. και από ένας «προσωπος των παρακΟτω φορέων: 
Δικηγορικός Σύλλογς Αθήνας, Εθνικά Συμβούλιο Ανώτατης Παι
δείας. Ανώτατη Διοίκηση Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων, Γ ενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, Κεντρική Ένωση Δήμων και



14

- Κοινοτήτων Ελλάδας, Πανελλήνια Ένωση Γεωργικών Συνε
ταιρισμών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Γεωτεχνικό Επιμε
λητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Βιοτε- 
χνκά^Έπιμελητήριο Αθήνας Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε
λητήριο Αθήνας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας

3. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των 
φορέων και οι αναπληρωτές του ορίζονται από τους ίδιους 
τους φορείς ύστερο από ερώτημα του Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης. Εαν οι εκπρόσωποι αυτοί δεν οριστούν σε 
προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη του ερωτήματος το συμ
βούλιο συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
ρυθμίζεται ο τρόπος σύγκλησης και λειτουργίας του γνωμοδο- 
τικού συμβουλίου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 13 
Πόροι Διαχείριση

2....
γ) πρόσοδοι από την περιουσία του και έδοσα από την 

πώληση εκδόσεων

Άρθρο 15
Όργανο της Σχολής

4. Όργανο για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου 
και την προετοιμασία του σχετικού προγραμματισμού είναι το 
εκπαιδευτικό συμβούλιο η σύνθεση και η συγκρότηση του οποίου 
γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ. 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.’

5. ν. 1400/1983 (0>ΕΚ 156Α) άρθρα 8, 9, 11, 12 και 18 η 
παράγραφος 6 και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 
7, που έχουν ως εξής:

Άρθρο 8

1. Οι περιπτώσεις α, β και γ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ν. 1199/1981 αντικαθίστανται ως εξής:

’α) Μέχρι δύο συνολικά ημέρες κάθε χρόνο, με βάση απλή 
υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.

β) Μέχρι πέντε ημέρες κατά περίπτωση και πάντως όχι 
περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες συνολικά κάθε χρόνο με 
βάση γνωμάτευση του υπηρεσιακού γιατρού, εφ όσον υπάρχει 
τέτοιο γνωμάτευση.’

Η περίπτωση δ' της ίδιας παραγράφου αναριθμείται σε γ
2. Ως υπηρεσιακός γιατρός κατα την έννοια της προηγού

μενης παραγράφου νοείται ο επιφορτισμένος με τον έλεγχο 
της οίκοι ασθένειας των υπαλλήλων κατά τις διστάζεις του 
επόμενου άρθρου 9.

Άρθρο 9

1. Ο έλεγχος της οίκοι ασθένειας των υπαλλήλων του 
Δημοσίου ασκείται αποκλειστικά από γιατρούς αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόμενων 
από αυτό νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα, που 
υπηρετούν στις νομαρχίες του Κράτους και το διαμερίσματα 
του Νομού Αττικής. Στα διαμερίσματα του Νομού Αττικής και 
στη νομαρχρ Θεσσαλονίκης ορίζονται με απόφαση του οικείου 
νομάρχη γιατροί του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που θα 
ασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο αυτόν. Στις λοιπές 
νομαρχίες ο έλεγχος ασκείται από γιατρούς του πρώτου εδά
φιου, που όριζα κάθε φορά ο οικείος νομάρχης. Για τον ίδιο 
έλεγχο σε περιοχές εκτός της έδρας των νομαρχιών ή των 
διαμερισμάτων του Νομού Αττικής ορίζεται κάθε φορά από τον 
οικείο νομάρχη γιατρός του πρώτου εδάφιου από τους υπηρε- 
τούντες στην οικεία περιοχή.

2. Ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την 
άσκηση του κατά την προηγούμενη παράγραφο ελέγχου και 
την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου ορί

ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυ
βέρνησης και Υγείας και Πρόνοιας.

3. Από τη δημοσίευση της κοινής απόφαση της προηγούμε
νης παραγράφου καταργείται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου 
της παρ 2 του άρθρου 15 του ν. 1199/1981 και αρχίζει η 
εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου της οικοι ασθένειας 
των υπαλλήλων.

Άρθρο 11

1. Ο μετατιθέμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ζητήσει με 
αίτησή του να ονακληθεί η πράξη μετάθεσής του κατά τη 
διαδικασία των επόμενων παραγράφων για σοβαρούς λόγους 
υγείας του ίδιου του συζύγου, των παιδιών του και των γονέων, 
εφ όσον οι τελευταίοι είναι ασφαλισμένοι από τον υπάλληλο 
ως προστατευόμενα μέλη

2. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία διοικητικού 
ή προσωπικού σε πέντε ημέρες από την ανακοίνωση της 
μετάθεση, μαζί με ιατρική βεβαίωση στην οποία επεξηγουνται 
λεπτομερώς οι λόγοι υγείας που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος 
καθώς και η αιτιώδης συνάφεια των λόγων αυτών με τη συ
γκεκριμένη μετάθεση

3. Η πάθηση, της οποίας γίνεται επίκληση, πρέπει να προ
κύπτει και από προγούμενες εγγραφές στο βιβλιάριο νοσηλείας 
του υπαλλήλου ή του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας 
του ή τουλάχιστον από στοιχεία προηγούμενης θεραπευτικής 
αγωγής.

4. Η υποβολή της αίτησης αναστέλλει την εκτέλεση της 
μετάθεσης.

5. Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζεται την 
επομένη της υποβολής της στην οικεία πρωτοβάθμιο υγειονο
μική επιτροπή, ανεξάρτητα από το είδος της πάθησης Η 
επιτροπή σε τρεις ημέρες καλεί τον μεταπθέμενο σε ακρόαση 
και αποφαίνεται το αργότερο την επομένη της ακρόασης αν 
συντρέχει ή όχι λόγος ανάκλησης της μετάθεσης. Η γνωμά
τευση, θετική ή αρνητική, της επιτροπής πρέπει να είναι αι
τιολογημένη. Η μη προσέλευση για οποιοδήποτε λόγο του 
ενδιαφερομένου που κλήθηκε σε ακρόαση δεν εμποδίζει την 
πρόοδο της διαδικασίας.

6. Η γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής 
παραλαμβάνεται από την οικείο υπηρεσία αυθημερόν μετά από 
ειδοποίηση της επιτροπής. Ανήγραφό της παραλαμβάνει και ο 
μεταπθέμενος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο την 
επομένη της ημέρας που είχε οριστεί για την ακοαση του, 
χωρίς άλλη ειδοποίησης.

7. Αν η γνωμάτευση είναι αρνητική, δικαιούται ο υπάλληλος 
να την προσβάλει με έντασή του σε τρεις ημέρες από την 
οριζόμενη από την προηγούμενη παράγραφο ήμερα παραλαβής 
στην οικεία δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, ανξάρτητα 
από το είδος της πάθησης που επικαλείται. Αν η γνωμάτευση 
είναι θετική δικαιούται να ασκήσει ένσταση μέσα στην ίδια 
προθεσμία η υπηρεσία του υπαλλήλου. Η δευτεροβάθμια υγειο
νομική επιτροπή αποφαίνεται σε τρεις ημέρες από την υποβολή 
της ένστασης. Η γνωμάτευση της δευτεροβάθμιας επιτροπής 
παραλαμβάνεται από την οικεία υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα 
στην προηγούμενη παρσγραφο και κοινοποιείτο: στον μετατι
θέμενο υπάλληλο.

8. Ό. υγειονομικές επιτροπές δικαιούνται κατά την κρίση τους 
να εξετάζουν οι ίδιες το πρόσωπό, στο οποίο ανοφέρονται οι 
λόγοι υγείας, ή να ορίζουν ένα μέλος τους για την εξέτασή 
του κσΤ οικον ή στο νοσοκομείο, κλινική κ_λπ_ οπού τυχόν 
νοσηλεύεται

9. Αν η γνωμάτευση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επι
τροπής είναι αρνητική ή δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση κατά 
αρνητικής γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας επιτροπής, ο υπάλ
ληλος Οφείλει να μεταβεί στη θέση που έχει μετατεθεί Το ίδιο 
ισχύει και αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η αίτηση της παραγράφου 
2 του παρόντος άρθρου. Αντιθέτως, αν η γνωμάτευση της 
δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής είναι θετική ή δεν 
ασκηθώ εμπρόθεσμα ένσταση κατά θετικής γνωμάτευσης της
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πρωτοβάθμιος επιτροπής, ανακαλείται υποχρεωτικά η πράξη 
της μετάθεσης.

10. Αν ch λόγοι υγείας που γίνονται δεκτοί απο την υγειο
νομική επιτροπή συνδέονται με τη μετάθεση του υπαλλήλου 
σε συγκεκριμένο τόπο, δεν εμποδίζεται η μετάθεση του υπάλ
ληλου σε άλλο τόπο με νέα απόφαση του υπηρεσιακού συμ
βουλίου.

11. Οι προθεσμίες του άρθρου αυτού υπολογίζονται σε 
εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 12

Δεν συγχωρείται η αναστολή από τα δικαστήρια της εκτέ
λεσης οποιοσδήποτε πράξης μετάθεσης υπαλλήλου υπαγόμε
νου στον Υπαλληλικό Κώδικα, εφ όσον γίνεται επίκληση λόγων 
αγειας. Σε περιπτώσεις επίκλησης άλλων λόγων αναστολής 
της μετάθεσης, η αίτηση αναστολής συζητείται μέσα σε 10 
μέρες από την κατάθεση. Η μη εμπρόθεσμη διαβίβαση των 
σχετικών στοιχείων του υπαλλήλου στο δικαστήριο συνιστό 
πειθαρχικό παράπτωμα και ο αρμόδιος υπάλληλος τιμωρείται 
για παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 18

6. Καθιερώνεται από τον Ιανουάριο 1984 νέο σύστημα αξιο
λόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των 
δημοσίων υπηρεσιών - πλήν των εκπαιδευτικών - καθώς και 
του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με 
προεδρικά διατάγματα, που εκ δίδεται με πρόταση του Υ πουργου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, και μετά γνώμη της ΑΔΕΔΥ, κα
θορίζονται οι περιπτώσεις κατά ας οποίες απαιτείται αξιολό
γηση, τα κριτήρια της αξιολόγησης, ο τύπος και το περιε- 
χόμενός της, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα που την 
πραγματοποιούν, καθώς και τα δικαιώματα των υπαλλήλων σε 
σχέση μ' αυτήν, ώστε η αξιολόγηση να αποδίδει τις πραγματικές 
ικανότητες των υπαλλήλων, σε συνάρτηση με το αντικείμενο 
της εργασίας τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τη συμμετοχή 
τους στην αποδοτικότητα - παραγωγικότητα της υπηρεσίας 
τους.

Εφ' όσον η ΑΔΕΔΥ δε διατυπώνει έγγραφα τη γνώμη της, 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών που τάσσεται από 
τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, το προεδρικό διά
ταγμα εκδίδεται και χωρίς αυτήν.

7. Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου λαμβάνονται 
υπόψη αξιολογήσεις μόνο των τελευταίων πέντε(5) ετών. Από 
το 1984 και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός των 
αξιολογήσεων που θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. 
Διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνονται υ
πόψη και εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων που έχουν συντο- 
χϋα μέχρι την έναρξη της ισχύος του διατάγματος αυτού, με 
τον περιορισμό του συνολικού αριθμού του προηγούμενου ε
δαφίου .'

6. Ν. 1558/1985 (Φ. 135 Α) άρθρο 29 παρ. 3 που έχει ως 
έξης:

Άρθρο 29
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

3. Το διοικητικό όργανο που μεταβιβάζει, κατά την παρά
γραφο 1 του άρθρου αυτού, αρμοδιότητα ή το δικαίωμα υπο
γραφής " με εντολή του ' μπορεί να ασκεί την αρμοδιότητα 
και το ίδιο χωρίς άλλη διατύπωση. Επίσης, μπορεί να ανακαλεί 
την απόφαση μεταβίβασης οποτεδήποτε.'

7. Ν 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α) άρθρο 9 παράγραφος 7 που 
έχει ως εξής:

Άοθρο 9 
Προϊστάμενα

7. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου πριν απο τη 
λήξη της τριετίας, το υπηρεσιακό συμβούλιο επιλέγει προϊστά
μενο για το χρονικό διάστημά που απομένει έως τη συμπλήρωση 
τριετίας Η επιλογή προϊσταμένων για θέσεις που κενούντοι ή 
συνιστωντοι γίνεται δύο φορές το χρόνο σε τακτές συνεδριά
σεις του υπηρεσιακού συμβουλίου κατά τους μήνες Ιανουάριο 
και Ιούλιο. Αν το χρονικό διάστημο που απομένει για τη 
συμπλήρωση της τριετίας είναι μικρότερο από έξι μήνες δεν 
επιλέγεται προϊστάμενος, αλλά εφαρμόζεται το άρθρο 13. Για 
την επιλογή σύμφωνα με ας διατάξεις της παραγράφου αυτής 
απαιτείται να υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο υπάλ
ληλο στην οικεία υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού το αργό
τερο έως το τέλος Δεκεμβρίου ή Ιουνίου αντίστοιχα. Το υπη
ρεσιακό συμβούλιο όμως δεν κωλύεται να επιλέξει ως προϊ
στάμενο και υπάλληλο που δεν υπέβαλε αίτηση, ιδίως αν 
υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.'

8. ν. 1735/1987 (Φ. 195Α ) άρθρα 1 - 3, 4 παρ. 1-3, 5-13 
που έχουν ως εξής:

‘Άρθρο 1
Πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα

1. Ο διορισμός ή η πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο 
δημόσιο τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/ 
1982 (ΦΕΚ 65), όπως ισχύει, γίνεται σύυΦωνα με τους όρους 
και τις διαδικασίες που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 
αυτού

2. Από τις διατάξεις του νόμου αυτού που οναφέρονται στις 
προσλήψεις εξαιρούνται:

α) Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο πρόσωπικό των νομικών 
υπηρεσιών της διοίκησης, οι ιατροδικαστές, οι δικηγόροι, οι 
συμβολαιογράφοι, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, ο άμισθοι δικα
στικοί επιμελητές και το προσωπικό φύλαξης των φυλακών, 
ουφρονιστικών και θεραπευτικών καταστημάτων και της κεντρι
κής αποθήκες υλικού φυλακών.

β) το ερευνητικό προσωπικό.
γ) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της πρωτοβάθμιας, δευτερο

βάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
δ) Οι στρατιωτικοί το μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων 

Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και το προσωπικό της 
Εθνικής Υπηρεσκις Πληροφοριών.

ε) Ot διπλωματικοί υπάλληλου οι εμπορικοί ακόλουθα και α 
ακόλουθα τύπου.

στ) Το προσωπικό της Βοιιλής της Ελλήνων.
0 Ο λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφου
η) Οι κληρικοί και το προσωπικό των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ελλάδος

θ) Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας

ι) Το πρόσωnwo για το οποίο απαιτούνται μεταπτυχιακοί 
τίτλα σπουδών καθώς και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, 
για το οποίο απαιτούνται διαφορετικά προσοντο πρόσληψης.

κι) Προσωπικό, που ορίζεται με κάνες αποφάσεις του υ
πουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουρ
γού, εφ' όσον συντρέχουν και αιπολογούντια ειδικοί λόγο.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και του αρμόδιου υπουργού μπορεί να υπάγεται σας διατάξεις 
του νόμου αυτού προσωπικό της παραγράφου 2.

4 Οι διορισμοί ή οι προσλήψεις προσωπικού που δε γίνονται 
με τους τρόπους που καθιερώνονται με το νόμο αυτόν εξα
κολουθούν νο διέπονται από ας διατάξεις οι οποίες ισχύουν 
κατά τη δημοσίευσή του.

5. Ειδικά, οι οδιαβάθμιστες θέσεις των υπαλλήλων κοινοτή
των. δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και συνδέ-
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-ομων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. καθώς και οι διαβαθ
μισμένες θέσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με πλη
θυσμό μικρότερο από 5.000 κατοίκους, κατό την τελευταίο 
επίσημη απογραψή, των ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων 
των οργανισμών αιπών καλύπτονται σύμφωνο με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

Αρθρο 2
Προσόντα πρόσληψης προσωπικού

1. Τυπικό προσόντα διορισμού σε θύσεις φορέων του δημό
σιου τομέα ορίζονται αποκλειστικά εκείνα που αποδεικνύονται 
με τίτλους σπουδών μιας από τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού 
συστήματος της Χώρας. Μπορεί να ορίζονται με τις οικείες 
οργανικές διατάξεις και πρόσθετο προσόντα, εφ' όσον συντρέ
χουν ειδικοί λόγοι πλήρως τεκμηριωμένοι. Τα πρόσθετα αυτό 
προσόντα αποδεικνύονται με έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία.

2. Παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού γενικές ή ειδικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν πρό
σθετο προσόντα διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων 
του δημόσιου τομέα, που δεν αποδεικνύονται με τίτλους σπου
δών, η άλλα έγγραφα αποδεικτικό στοιχεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1. Κατ' εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, 
και μονο για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων υπηρεσιακών 
αναγκών, επιτρέπεται η διατήρηση προσθέτων προσόντων διο
ρισμού ή πρόσληψης, που γίνεται με κοινή απόφαση του Υ
πουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου υ
πουργού Παύουν να ισχύουν από την έναρξη της ισχύος του 
νόμου αυτού διατάξεις οργανισμών και κανονισμών φορέων του 
δημόσιου τομέα των περιπτώσεων γ - ζ της παραγραφυ 6 του 
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 που προβλέπουν την ένταξη σε 
θέσεις τακτικού προσωπικού υπαλλήλων που έχουν προσληφθει 
για κάλυψη εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων ή απρόβλεπτων 
και επειγουσών αναγκών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
δεν ισχύει για προσωπικό που υπηρετεί κατό τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού.

3. Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατό τις κείμενες διατάξεις 
άδεια άσκησης επαγγέλματος απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς 
την άδεια αυτήν ανεξάρτητα από το αν ορίζεται τούτο στις 
οικείες οργανικές διατάξεις.

4. Η σύσταση θέσεων ή ο προσδιορισμός προσόντων διο
ρισμού ή πρόσληψης σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπου από 
τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις επιτρέπεται, από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού γίνετα με τη σύμπραξη ή έγκριση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης με εξαίρεση τη 
σύσταση θέσεων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γιο 
τους οποίους εφαρμόζονται οι ειδικές γ' αυτούς διατάξεις. Οι 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 έχουν ανάλογη εφαρμογή

5. Όπου γιο το διορισμό σε θέσεις του δημοσίου τομέο 
προβλέποντας αντί γιο τίτλους σπουδών μιας από τις τρεις 
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της Χώρας, ενδιάμεσο 
προσόντα, τα προσόντα αυτό επαναπροσδιορίζονται με ανο- 
ψορό σε τίτλους σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο 
κατό το προηγούμενο εδάφιο επαναπροσδιορισμός προσόντων 
γίνεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού.

6. Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε) δεν μπορούν να αναγνωρί
σουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί 
πρόσφυγες κα επαναπατριζόμενοι ‘Ελληνες, κατε την έννοια 
των διατάξεων της περ. C της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω 
ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημε
δαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστι
κού αντικείμενου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπο 
εππρέτΕται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσ
ληψης γιο θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς 
το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.7.Σ.Α. ή 
το Ι.Τ.Ε.

‘Αρθρο 3
Γνωστοποίηση αναγκών - ‘Εγκριση

1. Όλα α φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεουντα σε 
ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του τακτικού προ
σωπικού για κάλυψη πάγιωνν αναγκών. Με απόφαση του Υ
πουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ορίζονται ο χρόνος και 
η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προγράμματος, τα 
σταχειο που πρεπει να περιλαμβάνει, τα όργανα στο οποία 
υποβάλλεται, ο χρόνος υποβολής και κάθε σχετική λεπτομέρεια

2. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του δημοσίου τομέα γνωστο
ποιούν κάθε έτος, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της προη
γούμενης παραγράφου, στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυ
βέρνησης τον αριθμό των θέσεων ή τον αριθμό των υπαλλήλων, 
των οποίων κρινεται απαραίτητη η πλήρωση ή η πρόσληψη για 
την αντιμετώπιση των πάγιων αναγκών, εφ οοον είναι εξα
σφαλισμένες οι απαιτουμενες πιστώσεις.

Εκτός από το συνολικό αριθμό γνωστοποιούν και τον αριθμό 
υπαλλήλων που απαιτείται vc προσληφθούν σε κάθε νομό, κατο 
κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες, καθώς και το απαιτούμενο 
προσόντα Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με σχετικές προτάσεις 
των αρμόδιων υπουργών. Γ ια πλήρωση θέσεων περιφερειακών 
δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών ν.π.δ.δ. και οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης οι νομάρχες υποχρεουνται να υποβάλ
λουν στα αρμόδια υπουργεία πλήρως τεκμηριωμένες εισηγήσεις.

3. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης ορίζει, μέσο στο 
πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολίτικης και των απο- 
ψόσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, τον αριθμό των θέσεων 
που θα καλύπτονται ή τον αριθμό των προσλήψεων που θα 
γίνονται κατ έτος. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοι
χείων, για την παροχή της έγκρισης από τον Υπουργό Προε
δρίας της Κυβέρνησης, γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η έγκριση αυτή εν
σωματώνεται στην προκήρυξη της παρ. 2 του άρθρου 4. Με 
αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί 
να ανατίθεται και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέο η 
αρμοδιότητα επεξεργασίας των στοιχείων, κατό το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου αυτής.

4. Η παράλειψη της υποβολής των στοιχείων της παραγρά
φου 2 συνεπάγεται, με εξαίρεση τις νεοσυνιστώμενες υπηρε
σίες. την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού έως το επόμενο 
έτος.

Αρθρο 4
Κατάταξη φορέων - Προκήρυξη θέσεων

1. Η σειρό κατάταξης των φορέων στην προκήρυξη της 
επόμενης παραγράφου καθορίζεται, κάθε έτος, με δημόσια 
κλήρωση, που διεξάγεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυ
βέρνησης από τριμελή επιτροπή. Με απόφαση του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία της δημόσιας 
κλήρωσης. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και αποτελεΐται από δύο 
υπαλλήλους του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενωσεων Δημοσίων 
Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ-Υ.) που υπόκεινται από αυτήν. Αν δεν 
ορισθεί ο εκπρόσωπός της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μέσε σε δέκα ημέρες 
από τότε που θα ζητηθεί τούτο από τον Υπουργό Προεδρίας 
της Κυβέρνησης αυτός ορίζει ως τρίτο μέλος της Επιτροπής 
υπάλληλο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης Στην 
κλήρωσή καλούνται να παραστούν από ένας εκπρόσωπός όλων 
των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Η μη παρουσία 
εκπρόσωπων κομμάτων δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της κλή
ρωσης

2. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται από τον Υπουργό 
Προεδρίας της Κυβέρνησης μια φορά το έτος και επεχει θέση 
έγκρισης κατό την παραγραφο 3 του άρθρου 3 του αριθμού 
των θέσεων που θα καλυφθούν. Η προκήρυξή αυτή περιλαμ
βάνει:
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α) τον αριθμό των θέσεων κατά φοράς κατηγορίες κλάδους 
ή ειδικότητες. Για θέσεις οι οποίες προβλέπεται να καλύπτονται 
με περισσότεοες από μία ειδικότητες, στην προκήρυξή ορίζεται 
κατά ειδικότητα ο αριθμός των θέσεων. Οι φορείς αναγράφονται 
κατά τη σειρά της κλήρωσης.

β) την κατανομή των θέσεων αυτών σε κάθε νομό κατά 
φορείς κατηγορίες κλάδους ή ειδικότητες,

γ) τα προβλεπόυενο για τις παραπάνω θέσεις τυπικά προ
σόντα διορισμού ή πρόσληψης.

δ) τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα όρια ηλικίας διορισμού 
ή πρόσληψης

3. Η προκήρυξη των θέσεων περιέχει και πρόσκληση σε 
όσους ενδιαΦέρονται να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη. Ιε 
αυτή δίνεται μεγάλη δημοσιότητα με περιληπτική ανακοίνωση 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιοφωνία, τηλεό
ραση) Η ανακοίνωση της προκήρυξης από την τηλεόραση 
γίνεται επί τρεις τουλάχιστον συνεχείς ημέρες. Η προθεσμίο 
υποβολής των αιτήσεων υποψήφιων, που ορίζεται στην προ
κήρυξη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες 
και αρχίζει την επόμενη από τη ημερομηνία της πρώτης ανα
κοίνωσης της προκήρυξης από την τηλεόραση.

Άρθρο 5
Δικαίωμα υποβολής και περιεχόμενο αίτησης

1. Οι υποψήφιο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος 
της ηλικίας τους να έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να 
είναι κληρωτοί παρατεταμένης θητείας. Οι υποψήφιο πρέπει 
να μην έχουν συμπληρώσει το 306 έτος της ηλικίας τους όταν 
πρόκειται για κατάληψη θέσεων με τυπικό προσόν τον απολυ
τήριο τίτλο υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 
το 35ο έτος της ηλικίας τους όταν πρόκειται για κατάληψη 
θέσεων με τυπικό προσόν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 
όρια ηλικίας θεωρούνται ότι συμπληρώνονται στις 31 Δεκεμ
βρίου του αντίστοιχου έτους. Για τον υπολογισμό των ορίων 
αυτών ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουάριου του 
επόμενου έτους από τη γέννηση του υποψηφίου

2. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ανώτατα 
όρια ηλικίας δεν ισχύουν:

α) για τους παλιννοστούντες ύστερα από συνεχή μόνιμη 
εγκατάσταση στην αλλοδαπή για 15 τουλάχιστον έτη και γιο 
τους πολιτικούς προσφυγές, για τους οποίους ισχύει ως ανώ
τατο όριο το 55ο έτος,

β) γιο τα προστατευομενα άτομα του άρθρου 16 για τα οποίο 
ισχύει ως ανώτατο όριο το 55ο έτος. Το όριο αυτό ισχύει μέχρι 
24 Οκτωβρίου 1986 και γιο τα άτομα του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156)

3. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης, 
επεξεργάσιμο μηχανογραφικά, που περιέχει αναλυτικό ερωτη
ματολόγιο γιο τα απαιτούμενο στοιχεία. Τ ο έντυπο της αίτησης 
επεχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (©ΕΚ 75).

Όποιος εν γνωσε; του δηλώνει ανακριβή η ψευδή στοιχείο 
τιμωρετται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του ν. 1599/1986

4. Οι υποψήφια υποβάλλουν μια αίτηση και για ένα μόνο 
νομο της Χωράς.

Οι υποψήφιοι που κατέχουν περισσότερους από έναν τίτλους 
σπουδών έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μια μόνο αίτηση γιο 
διορισμό και με ένα μόνο πτλο σπουδών.

5. Η αίτηση υποβάλλεται, σε δύο αντίτυπα, στη νομαρχία 
στην περιφέρεια της οποίας επιθυμεί ο υποψήφιος να διοριστεί. 
Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημέρα κατά 
την οποία λήγει η προθεσμία που έχει ταχθεί για την υποβολή 
των αιτήσεων.

6. Οι νομαρχίες χορηγούν ειδικό έντυπο των αιτήσεων και 
παρέχουν κάθε είδους πληροφορίες ή επεξηγήσεις σχετικές 
με τη συμπλήρωση του εντύπου καθώς και με τα προσόντα 
που απαιτούνται από κάθε φορέα για την πλήρωση κάθε θέσης, 
προφορικά και με έγγραφες αναλυτικές ανακοινώσεις αναρτη-

μένες σε εμφανή σημεία, ώστε να είναι προσιτές στους εν
διαφερομένους

7. Όποιος υποψήφιος υποβάλλει αιτήσεις κατά παράβαση 
της παραγράφου 4 τιμωρείται σύμφωνο με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986. Η υποβολή από τον 
υποψήφιο αιτήσεων, κατά παράβαση της παραγράφου 4 συνε
πάγεται και την ανάκληση του διορισμού ή της πρόσληψης που 
έγινε με βάση τις αιτήσεις αυτές. Η ανάκληση αυτή είναι 
υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

8. Ανακριβής ή ψευδής συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης 
εα> όσον διαπιστωθεί πριν από την κατάρτιση των ενιαίων 
πινάκων των αοθρων 6. 8 και 9. έχει ως συνέπεια να μην 
πεοιληφθει ο υποψήφιος στους πίνακες αυτούς. Αν η διαπί
στωση αυτή γίνει μετά την κατάοτιση των τπνθκων ή το διο
ρισμό, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα και 
ανακαλείται ο διορισμός του. Η διαγραφή αυτή η ανάκληση του 
διορισμού δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

9 Υποψήφιος που υποβάλλει περισσότερες από μια αιτήσεις 
σε περισσότερες από μία νομαρχίες ή συμπληρώνει ψευδώς ή 
ανακριβως το έντυπο της αίτησης χάνει και το δικαίωμα να 
διοριστεί ή προσληφθεί στο δημόσιο τομέα για τα δέκα επόμενα 
χρόνια. Γ ια την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εκ δίδεται 
δια πιστωτική πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
ή του κεντρικού ή περιφερειακού οργάνου που εξουσιοδοτείται 
απ' ουτόν.

10. Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση σ υποψήφιοι που 
είναι μόνιμοι ή δόκιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοί
κησης ή τακτικοί υπάλληλοι των λοιπών φορέων του δημόσιου 
τομέα ή μόνιμοι υπάλληλοι αγροτικών συνυ ιαιριστικων οργα
νώσεων κάθε κατηγορίας και βαθμού του ν 1541/1985 (ΦΕΚ 
68). Διορισμός ή πρόσληψη που γίνεται κατά παράβαση της 
παραγράφου αυτής ανακαλούνται υποχρεωτικά χωρίς χρονικό 
περιορισμό.

11. Όσοι διορίζονται με βάση τους ενιαίους πίνακες δεν 
μπορεί να μεταταγούν σε θέση ανώτερης κατηγορίας πριν οπό 
τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ημέρα διορισμού τους, εφ 
όσον κατείχαν το απαιτούμενο για το διορισμό στην ανώτερη 
κατηγορία τυπικό προσόν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
Στους υπαλλήλους αυτούς δεν παρέχονται, πριν απο την 
παρέλευση της προηγούμενης δεκαετίας, τα μισθολογικά και 
βαθμολογικά ή άλλο πλεονεκτήματα που δίνονται στους λοι
πούς υπαλλήλους που έχουν το τυπικό προσον του πρώτου 
εδαφίου. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζο
νται και για υποψήφιους οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων ήταν φοιτητές τεχνολογικής η πανεπιστη
μιακής εκπαίδευσης και απέκτησαν το τυπικό προσόν διορισμού 
στην ανώτερη κατηγορία κατά το χρόνο υπηρεσίας τους. Ο 
χρονικός περιορισμός της δεκαετίας στην περίπτωση αυτήν, 
ισχύει από τη χρονολογία απόκτησης του οικείου τίτλου

12. Με αποφάση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία της αίτησης της παρ. 3.

13. Κρίσιμος χρόνος γιο τη συνδρομή των τυπικών προσό
ντων των υποψηφίων που απαιτούνται για την εγγροφή τους 
στους ενιαίους πίνακες ετναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των απησεων

14 Οι νεοπροσλαμβσνόμενοι έχουν υποχρέωση να παραμεί
νουν στο νομο όπου τοποθετήθηκαν για πέντε τουλάχιστον 
έτη. Αν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλουν τη μετά
θεση ή απόσπαση κατά τη διάρκεια της πενταετίας σε άλλο 
νομό εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτή επιτρέπεται μόνο 
ύστερο από κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

Άρθοο 6
Κατάρτιση ενιαίων πινάκων γιο την πλήρωση θέσεων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση θέσεων για τις οποίες ως τυπικό 
προσόντα διορισμού απαιτούνται τα προβλεπόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 2 του ν. 1586/1986, με επιφύλαξη ισχύος των
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διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, κα
ταρτίζονται μια <ρορο το έτος κατά νομό ενιαίοι πίνοκες υπο
ψήφιων. Το απαιτούμε να προσόντα υποδεικνύονται με τίτλους 
σπουδών η άλλα έγγραφα αποδεικτικό στοιχεία

2. -Αρμόδιος για την κατάρτιση των πινάκων υποψήφιων της 
παρ. 1 είναι ο οικείος νομάρχης. Ο Υπουργός Προεδρίας της 
Κυβέρνησης μπορεί με απόφασή του που εκδίδετοι ταυτόχρονα 
με την έκδοση της προκήρυξής της παρ. 2 του άρθρου λ να 
αναλαμβάνει από το νομάρχη και να ασκεί ο ίδιος την αρμο
διότητα του πρώτου εδαφίου. Με Ομοια απόφαση μπορεί να 
επαναφέρεται στο νομάρχη η αρμοδιότητα αυτή.

3. Οι υποψήφιοι λογίζονται ως ενδιαφερόμενοι για όλες τις 
προκηρυσσόμενες θέσεις του νομού, για ας οποίες έχουν το 
απαιτούμενα προσόντα

4. Στους ενιαίους πίνακες εγγρόφονται όλοι οι υποψήφιοι 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση το 
άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος σύμ
φωνα με το άρθρο 10, αφού προστεθούν σ' αυτό τα μόρια που 
προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του απολυ
τήριου με το συντελεστή του επόμενου εδάφιου Οι συντελε
στές ορίζονται: α) 2,7 για βαθμούς 20 μέχρι και 19.5, και β) 
2,4 για βαθμούς κάτω του 19,5 μέχρι και 18.5 γ) 2,1 για βαθμούς 
κάτω του 18.5 μέχρι και 15.5 δ) 1.9 γιο βαθμούς κάτω του 15.5 
μέχρι 12.5 και ε) για βαθμούς κάτω του 12,5 μέχρι και 10.

Σε περίπτωση ίσου βαθμού μορίων προηγείται αυτός που 
έχει υψηλότερο βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου σχολείου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν έχουν τον ίδιο βαθμό προη
γείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνίσ του 
έτους γέννησης. Αν έχουν για την ίδια ηλικία η σειρά καθορί
ζεται με δημόσια κλήρωσή, που γίνεται στο νομαρχιακό κατά
στημα από τριμελή επιτροπή. Η επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του οικείου νομάρχη και αποτελείται από τρεις μό
νιμους υπαλλήλους υπηρεσιών της νομαρχίας με βαθμό Α . 
Όταν οι πίνακες καταρτίζονται από τον Υπουργό Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, η κλήρωση γίνεται από την επιτροπή της παρ 
1 του άρθρου 4, που λειτουργεί χωρίς την παρουσία εκπρο
σώπων των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων.

5. Οι πίνακες υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων για τις 
οποίες απαιτείται απολυτήριος τίτλος τμήματος ειδίκευσης ε
νιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού η επαγγελματικού λυ
κείου ή τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών 
υπηρεσιών γραμματέων ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλα- 
δικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Οργανισμού Απα
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού του ν. 1346/19Β3 ή άλλης 
αντίστοιχα ισότιμης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλο
δαπής καταρτίζονται κατά ειδικότητα. Στις περιπτώσεις πλή
ρωσης των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1586/1986 
και της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου στους 
οικείους πίνακες προτάσσονται κατά σειρά α υποψήφιοι που 
είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου τμήματος ειδίκευσης ενιαίου 
πολυκλαδικού λυκείου α κάτοχοι απολυτήριου τίτλου τεχνικού 
ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου 
ή των κλάδων ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου του προηγούμενου 
εδαφίου, οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου τεχνικής 
επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι κάτοι- 
χοι πτυχίου κατώτερης τεχνικής σχολής και τέλος εγγράφονται 
όσα έχουν τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην ονπσταχη ειδι
κότητα που αποόεικνυεται απο έγγραφο στοιχεία. Η σειρά 
κατάταξης των υποψήφιων που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα 
γίνεται σύμφωνα με οσο ορίζονται στην προηγούμενη παρά
γραφο με εξαίρεση τους υποψήφιους που έχουν μονο την 
εμπειρία ως τυπικό προσόν και των οποίων η σειρά κατάταξης 
γίνεται με βάση τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1C.

6. Για την πλήρωσή θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1586/1986 για τις οποίες 
απαιτείται απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή 
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνικού ή

επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου 
χωρίς ειδικότητα ή εξαταξίου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων 
γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνι
κού η επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελματικού λυ 
κειου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών - γραμματέων ή κλάδου 
οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου καταρτίζεται ενιαίος 
πίνακας υποψήφιων. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον 
πίνακα αυτό γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4.

7. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα vc υποβάλουν αίτηση για 
εγγρα<ρη σε εν ο μόνο από τους πίνοκες των παραγραφών 5 
και 6

8. Σε ιδιαίτερες στήλες των ενιαίων πινάκων υποψήφιων 
εμφανίζονται τα απαιτούμενα από την προκήρυξή πρόσθετα 
προσόντα, με ενδείξεις των υποψήφιων εκείνων που τα συ
γκεντρώνουν

9. Με βάση τους ενιαίους πίνακες καταρτίζονται και πίνακες 
των υποψηφίων κατΟ αλφαβητική σειρά. Σε αυτούς αναγράφο
νται η βαθμολογία κάθε υποψήφιου τα μόρια που συγκεντρώνει 
και τα πρόσθετα προσόντα του, όταν ζητούνται από την 
προκήρυξη και έχουν δηλωθεί από τον υποψήφιο. Οι πίνακες 
αυτοί τοιχοκολλούνται στο νομαρχιακό κατάστημα Κάθε υπο
ψήφιος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την 
δημοσίευση επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης στον 
οικείο για τα στοιχεία εκείνα του πίνακα τα οποία δεν έχουν 
υπολογισθεί ορθά, με βάση το έντυπο της αίτησης υπεύθυνης 
δήλωσης. Η διόρθωση γίνεται με πράξη του οικείου νομάρχη, 
που εκδίδετοι I'toc σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθε
σμίας του προηγουμένου εδάφιου και στηρίζεται αποκλειστικά 
στα στοιχεία της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου 
Δεν επιτρέπεται διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων του 
πίνακα, αν ο υποψήφιος εχει συμπληρώσει εσφαλμένα το έ
ντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης ή δεν έχει αναγράψει 
στοιχεία.

10. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών της προηγούμενης 
παραγράφου οι ενιαίοι πίνοκες υποψηφίων είναι οριστικοί και 
τοιχοκολλούνται στο νομαρχιακό καταστημα

11. Οι ενιαίοι πίνακες υποψηφίων ισχύουν μέχρι την ημερομη
νία έκδοσης της νέας προκήρυξης της παρ. 2 του άρθρου 4.

12. Ειδικό για την πλήρωση θεσεων τηλεφωνητών καταρτί
ζεται ιδιαίτερος πίνακας, στον οποίο εγγράφονται με ανάλογη 
εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων οι τυφλοί υποψήφιοι 
πτυχιούχοι σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινά- 
νικών Ασφαλίσεων. Οι θεσεις τηλεφωνητών καλύπτονται κατά 
προτεραιότητα από τους υποψήφιους του πίνακα αυτού και, εφ 
όοον απομένουν κενές θέσεις, από τους υποψήφιους του 
πίνακα της παοαγράφου 6.

Αρθρο 7
Διάθεση υποψηφίων για πλήρωσή θέσεων 

κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Για την πλήρωση των θέσεων των φορέων της παρ. 1 
του άρθρου 4 καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν αριθμό υποψήφιων με βάση τη σειρά κατάταξής 
τους στους ενιαίους πίνακες ίσο προς τον αριθμό των θεσεων 
που προκηρύχτηκαν σε κάθε νομό. Οι πίνακες αυτοί τοιχοκολ- 
λούνται στο νομαρχιακό κοτάστημο ταυτόχρονα με τους ορι
στικούς ενιαίους πίνοκες της παρ. 10 του άρθρου 6. Στους 
πίνοκες αυτούς δίνεται δημοσιότητα με περιληπτική δημοσίευση 
στον τοπικό τύπο

2. Μέσο σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
απο την τοιχοκόλληση των πινάκων της προηγούμενης παρα
γράφου οι ενδιαφερόμενοι υποχρεουνται να δηλώσουν εγγρο- 
φως στην οικεία νομαρχία τους φορείς εκείνους της προ
κήρυξής. στις θέσεις των οποίων επιθυμούν να διοριστούν ή 
ποοσληφθουν. Η σειρά προτίμησης συνάγεται από τη σειρά 
εγγραφής των φορέων στη δήλωση του υποψηφίου. Οι προτι
μήσεις που δηλώνει ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να υπερβαί
νουν τον αριθμό των πέντε. Ως σειρά προτίμησης του
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υποψηφίου γιο τους λοιπούς φορείς Θεωρείται η σειοό ανο- 
γροφης αυτών στην προκήρυξή. Οι υποΟκγριοι οι οποίοι στην 
αίτησή τους δήλωσαν πρόσθετα προσόντα Θα πρέπει να προ
τάσσουν σπς πρσπυήσεις τους τους φορείς με θεσεις για τις 
οποίες απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη πρόσθετα 
προσόντα κατά φθίνουσα τάξη αριθμού πρόσθετων προσόντων

3. Ανάκληση μερική ή ολική τροποποίηση ή συμπλήρωση από 
τον υποψήφιο της κατά την προηγούμενη παράγραφο δήλωσής 
του δεν επιτρέπεται. Ως τροποποίηση θεωρείται και η μεταβολή 
της σειράς προτίμησης.

4. Εάν υποψήφιοι παραλείψουν να υποβάλουν τη δήλωση 
της παραγράφου 2 ή αυτή περιέλθει εκπρόθεσμα στη νομαρχία 
τεκμαίρεται ότι αποδέχονται διορισμό σε οποιαδήποτε από τις 
θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Ot υποψήφιοι με πρόσθετα 
προσόντα, αν παραλείψουν να υποβάλουν τη δήλωση της 
παραγράφου 2 ή προτάσσουν φορείς με θέσεις για ης οποίες 
δεν απαιτούνται πρόσθετο προσόντα τεκμαίρεται ότι αποδέ
χονται διορισμό σε οποιαδήποτε από πς θέσεις που προκη
ρύχθηκαν κατά φθίνουσα τάξη αριθμού προσόντων. Ιπς περι
πτώσεις αυτές ως σειρά προτίμησης του υποψηφίου θεωρείται 
η σειρά αναγραφής των φορέων στην προκήρυξη.

5. Η πλήρωση των θέσεων των φορέων της παρ. 1 του 
άρθρου 4 γίνεται με διάθεση των υποψηφίων των πινάκων της 
παρ. 1 με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε συνδυασμό και με 
την επιθίΛΐία διορισμού ή πρόσληψής τους. Η διάθεση ίσου 
αριθμού υποψφίων με πς θέσεις που προκηρύχθηκαν γίνεται 
με πράξη του οικείου νομάρχη μετά την παρέλευση της προ
θεσμίας της παραγράφου 2.

6. Υποψήφιος των οποίων η διάθεση για διορισμό ή πρόσληψη 
σπς θέσεις που δήλωσαν δεν είναι δυνατή, διότι αυτές καλύ
πτονται από δηλώσεις άλλων υποψηφίων που προηγούνται στον 
οικείο πίνακα, διατίθενται στις υπόλοιπες θέσεις της προκήρυ
ξής

7. Οι κατά πς προηγούμενες παραγράφους διατιθέμενοι για 
διορισμό ή πρόσληψη διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.

8. Μέσα σε δέκα ημέρες από τη διάθεση των υποψηφίων 
κάθε φορέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν, μέσο 
σε είκοσι ημέρες τα δικαιολογηπκά του τρίτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου και τα λοιπά δικαιολογηπκά που κατά 
πς διατάξεις του οικείου φορέα, απαιτούνται για το διορισμό 
ή την πρόσληψή τους. Ο διορισμός είναι υποχρεωτικός πραγ
ματοποιείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθε
σμίας υποβολής των δικαιολογηπκών και γίνεται σύμφωνα με 
πς διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα. Με απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ορίζονται τα δικαιολο- 
γητικά με τα οποία καθορίζονται tc αποδεικτικά των στοιχείων 
που παρέχουν poptc. οι αρχές που τα εκδίδουν και οι προθε
σμίες έκδοσης τους. Ο αρμόδιος για το διορισμό ή την πρόσ
ληψη φορέας ελέγχει τελικά με βάση το δικαιολογηπκά που 
προσκομίζονται, αν η εγγραφή του υποψηφίου στον πίνακα είναι 
σύννομη και αν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις 
για την έκδοση της πράξης διορισμού ή πρόσληψης. Υποψήφιος 
που έχει διατεθεί και δε συγκεντρώνει όλες πς νόμιμες προϋ
ποθέσεις δε διορίζεταε

9. θεσεις που προκηρύχθηκαν και γιο οποιοδήποτε λόγο δεν 
πληρώθηκαν επιτρέπεται, κατά το χρόνο ισχύος των ενιαίων 
πινάκων, να καλυφθούν με την πρόσληψη ίσου αριθμού υπο
ψήφιων κατα σειρά έγγραφης στον οικείο οριστικό ενιαίο πίνακα 
της παραγράφου 10 του άρθρου 6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από τότε που έγινε γνωστή στη νομαρχία η μη πλήρωση των 
θέσεων ειδοποιούνται απ' αοτήν ταχυδρομικώς οι ενδιαφερό
μενοι να δηλώσουν εγγρόφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
πέντε (5) ηιιερών από την επίδοση της ειδοποίησης, σε ποιες 
απο πς θέσεις από αυτές που τους ανακοινώθηκαν επιθυμούν 
να διοριστούν ή προσληφθούν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων.

10. Αν η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους συγκεκρι
μένης περιφέρειας είναι αδύνατη, οι θέσεις αυτές πληρούνται 
από υποψηφίους όμορων νομών, η σειρά των οποίων καθορί
ζεται με κλήρωσή που διενεργειται από την Επιτροπή της παρ.

4 του άρθρου 6. Με αποβάσεις του Υπουογού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης καθορίζονται οι θεωρούμενοι ως όμοροι νομού

11. Ο διορισμός ή η πρόσληψη γίνεται έστω και αν ο 
υποψήφιος έχει υπερβεί τα όρια ηλικίας των παρ 1 και 2 του 
άρθρου 5.

Αρθρο 8
Πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Γιο την πλήρωση θέσεων για πς οποίες ως τυπικά 
προσόντα διορισμού απαιτούνται τα προβλεπόμενα στην παο
3 του άρθρου 2 του ν. 1585/1966 ή το προσόντα αυτά και 
πρόσθετα προσόντα, που υποδεικνύονται με τίτλους σπουδών 
ή άλλα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, καταρτίζονται μιο φορο 
το έτος και κατΰ νομό ενιαίοι κατύ πτυχίο ή δίπλωμα πίνακες 
υποψηφίων. Για πς θέσεις ΤΕ για πς οποίες απαιτείται πτυχίο 
ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι. ή ομώ
νυμο αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισοτίμων σχο
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισοτίμων σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα της Σχολής 
Σταπσπκής που λειτούργησε υπό την εποπτείο της Ανώτατης 
Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, καταρτίζεται κατ' έτος και κατά 
νομό ενιαίος πίνακας για όλα αυτό τα πτυχία ή διπλώματα.

2. Για την πλήρωση θέσεων για πς οποίες ως τυπικά 
προσόντα διορισμού απαιτούνται τα προβλεπόμενα στην παρ.
4 του άρθρου 2 του ν. 1586/1986 ή το προσόντο αυτό και 
πρόσθετα προσόντα, που αποδεικνύονται με τίτλους σπουδών 
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, καταρτίζονται μια βορό το έτος 
κατά νομό ενιαίοι κατά πτυχίο ή δίπλωμα πίνακες υποψηφίων. 
Για πς θέσεις για πς οποίες απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμο 
νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας 
ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. ή πτυχίο ή δίπλωμο της 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ή της Π.Α.Σ.Π.Ε. ή ανώτατων βιομηχανικών σχολών 
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχία ή διπλώματα αντίστοιχης ειδι
κότητας σχολών της αλλοδαπής καταρτίζεται ενιαίος πίνακας 
για όλα αυτά τα πτυχία ή διπλώματα.

3. Για την πλήρωση των θεσεων των προηγούμενων παρα
γράφων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 6 και 
7, εκτός από την παρ. 4 του άρθρου 6. Ως βαθμοί του τίτλου 
σπουδών λογίζονται κατ αξιολογική σειρά οι χαρακτηρισμοί 
■άριστα', "λίαν καλώς" και 'καλώς'.

4. Γ tc τον καθορισμό της ανπστοιχίας της βαθμολογικής ή 
αξιολογικής κλίμακας των τύλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων της αλλοδαπής με τη βαθμολογική κλίμακα των τύλων 
Α.Ε.1. και Τ.Ε.ί. της ημεδαπής, με βάση την κλίμακα 5 έως 10, 
ορίζεται όπ βαθμοί 5 εως 7. άνω του 7 έως 9 και άνω του 9 
έως 10 των τύλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής αντιστοιχούν στους αξιολογικούς χαρακτηρισμούς 
'καλώς', 'λίαν καλώς' και 'Οριστα'. Η βαθμολογική και αξιολογική 
αυτή ανπστοιχΐο ισχύει αποκλειστικό για την εφαρμογή του 
νόμου αυτού.

5. Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ι.Τ.Ε. αναγράφουν στους τίτλους 
ισοτιμιών που χορηγούν και τη βαθμολογική ανπστοιχΐο σύμ
φωνα με την προηγούμενη παραγραφο. Τα όργανο αυτά κα
θορίζουν κατά την κρίση τους τη βαθμολογική αντιστοιχία σπς 
περιπτώσεις κατα πς οποίες α τίτλοι σπουδών των εκπαιδευ
τικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία 
ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς.

6. Στον ενιαίο πίνακα υποψηφίων εγγραφονται όλοι οι υπο
ψήφιου Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση 
το άθροισμά των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, 
σύμφωνα με το άρθρο 10, αφού προστεθούν σε αυτό 50 μόριά 
όταν ο αναγραφόμενος στον τίτλο σπουδών χαρακτηρισμός 
είναι 'άριστα', 30 μόρια όταν ο χαρακτηρισμός είναι "λίαν καλώς' 
και επί πλέον 10 μόρια, αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος μετα
πτυχιακού διπλώματος που απαιτεί φοίτηση ένα τουλάχιστο 
ακαδημαϊκό έτος, 20 μόρια αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος που απαιτεί φοίτηση τουλάχιστο δύο 
ακαδημαϊκό έτη και 30 μόρια, αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος. Τα μεταπτυχιακά διπλώματα απαιτεί
ται να έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστούς τίτλους μετά τη λήψη
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τουτττυχίουή διπλώματος ανώτατου εκπαιδευτικού-ιδρύματος 
Υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι περισσότερων του ενός μετα
πτυχιακών ή διδακτορικών διπλωμάτων, δικαιούνται μόρια μόνο 
για εναν από τους τίτλους αυτούς, που δίνε τα περισσότερό 
μόρια . Αν at μεταπτυχιακά διπλώματα που απαιτούν φοίτηση 
πάνω από ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος δε βεβαιώνεται η 
χρονική διάρκεια της φοίτησης, για τα διπλώματα, αυτα υπο
λογίζονται ΤΟ μόρια. Προτάσσονται αυτοί που συγκεντρώνουν 
μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού μορίων, 
προηγείται ο υποψήφιος με τον καλύτερο ποιοτικό χαρακτηρι
σμό του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ίδιου ποιοτικού 
χαρακτηρισμού, προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος και ακολουθεί ο υποψήφιος που είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Σε πεοιπτωσεις υποψή
φιων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων προηγούνται 
αυτοί των οποίων οι τίτλοι απαιτούν περισσότερα έτη φοίτησης 
Σε περίπτωση ίσου αριθμού μορίων αν δεν είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός της σειράς καταταξης των υποψηφίων, σύμφωνα 
με .τα προαναφερόμενα κριτήρια, προηγείται ο μεγαλύτερος 
στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Τέλος, σε 
περίπτωση ίδιας ηλικίας, η σειρά .καθορίζεταιμιε δημόσια κλή
ρωσης σύμφωνα με οοα ορίζονται στην παραγραφο 4 του 
άρθρου 6.

Αρθρο S
Κατάρτιση ενιαίων πινάκων για την πλήρωση

θέσεων κατηγορίας υποχρεωτικής, εκπαίδευσης
1. Για την πλήρωσή θέσεων κατηγορίας υποχρεωτικής εκ

παίδευσης, για τις οποίες ως .τυπικά προσόντα διορισμού α
παιτούνται τα προβλεπόμενα στην .παραγραφο 1 του άρθρου
2.του ν. 1586/1986, .με επιφύλαξη .των διατάξεων της παρ. 12 
του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καταρτίζονται κατό έτος και 
κατά νομο ενιαίοι πίνακες υποψηφίων. Τα απαιτούμενα προσό
ντα αποδεικνύονται με τίτλους σπουδών ή άλλα έγγραφα 
αποδεικτικό στοιχεία

2. Για την πλήρωση θέσεων για τις οποίες απαιτούνται 
απολυτήριοι τίτλοι .υποχρεωτικής εκπαίδευσης, γυμνασίου και 
δημοτικού, καταρτίζεται ενιαίος πίνακας υποψηφίων. Κατ' εξαί
ρεση, για .τις .θέσεις κλάδων προσωπικού καθαριότητας, φμλό- 
κων -,.νυχτοφυλάκων, και εργατών, συντάσσεται χωριστός ε
νιαίος πίνακας υποψηφίων, για καθέναν από τους τρεις αυτούς 
κλάδους- Η.σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με βάση 
τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. Σε περίπτωση ίσου 
αριθμού μορίων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία, με βάση 
την ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση ίδιας ηλικίας, η σειρά 
καθορίζεται.με δημόσια κλήρωση.

. 3. Για την πλήρωση θεσεων για τις οποίες απαιτείται απο
λυτήριος τίτλος τεχνικής σχολής καταρτίζονται πίνακες υπο
ψηφίων κατά ειδικότητα Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
καθορίζεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει 
κάθε υποψήφιος,.σύμφωνα με το άρθρο 10. Στο σύνολο αυτό 
προστίθενται 5 μόρια όταν ο αναγραφόμενος βαθμός στον 
τίτλο σπουδών είναι από 14 και όνω έως και 16.7 μόρια όταν 
ο βαθμός .είναι πάνω από 16 μέχρι και 18 .και 10 μόρια όταν 
ο βαθμός είναι πάνω από 18 μέχρι και 20. Σε περίπτωση ίσου 
αριθμού μορίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο τελευταίων 
εδάφιων της προηγούμενης παραγράφου.

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή σε ενο 
μόνο-σπό ιούς πίνακες των παραγραφών 2 και 3, δηλώνοντας 
τον κλάδο στον οποίο επιθυμούν νσ διοριστούν η προσληφθουν

5. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 
6 και.7.

Αρθρο 10 
Κριτήρια κατάταξης

1. Κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς καταταξης των 
υποψήφιων ορίζονται:

Α. Οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων: 
α) Κάθε ανάπηρος ή θύμα πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου 

ή αγωνιστής εθνικής αντίστασης του ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115), 
όπως οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις που 
ισχυουν, καθώς και κάθε τέκνο ατόμων των κατηγοριών αυτών, 
παίρνει πέντε μόρια.

β) Οι γονείς παίρνουν με ένα ανήλικο τέκνο δυο μόρια, με 
δύο τεσοερα μόρια, με τρία είκοσι μόρια. Για κάθε ανήλικο 
τέκνο πέρα από τα τρία, προστίθενται δεκαπέντε μόρια.

γ) Κάθε άγομο τέκνων ανίκανων γιο εργασία γονέων ή του 
ενός από αυτούς με ετήσια συνολικό οικογενειακό ακαθάριστα 
εισοδήματα από κάθε πηγή που δεν υπερβαίνουν το 150% του 
συνολικού ετήσιου, κατά την εθνική γενική συλλογική σύμβαση 
εργασίας που ισχύει, ακαθαρίστου εισοδήματος του πλήρως 
απασχολούμενου ανειδίκευτου εργάτη παίρνει δέκα μόρια. Το 
ποοοστό ανικανότητας στην περίπτωση αυτήν πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένο από τις υγειονομικές επιτροπές 
των ασφαλιστικών τους φορέων. Για τους τυχόν ανασφάλιστους 
η διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας γίνεται από τις υγειο
νομικές επιτροπές που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας (π.δ 
611/1977 - ΦΕΚ 198),

δ) Κόθε αγαμο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας παίρνει πέντε 
μόρια

ε) Κάθε άγαμο και ορφανό και από τους δύο γονείς τέκνο, 
του οποίου το ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα από κόθε πηγη 
δεν υπερβαίνουν το 150% του συνολικού ετησίου, κατά την 
εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που ισχύει, ακαθό
ριστου εισοδήματος του πλήρως απασχολούμενου ανειδίκευτου 
εργάτη, παίρνει πέντε μόρια Αν είναι ορφανο από τον ένα 
γονέα, παίρνει τρία μόρια

στ) Οι γονείς που έχουν παιδιό με βαρεία ψυχοσωματικά 
προβλήματα, με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, παίρνουν 
τριάντα μόρια. Γ ια την απόδειξη του ποσοστού αναπηοιας 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 
αυτής.

Β. Εντοπιότητα και διορισμός σε απομακρυσμένες περιοχές: 
α) Υποψήφιοι, που δηλώνουν εγγραφως στην αίτησή τους 

on επιλέγουν ως τόπο διορισμού τους την περιφέρεια του 
νομού στην οποία βρίσκεται ο δήμος ή ή κοινότητα, στα 
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένος παίρνουν δεκαπέντε 
μόρια. Αν η περιφέρεια που επιλέγουν είναι συνεχόμενη του 
νομού στον οποίο ανήκουν οι δήμοι ή οι κοινότητες, στων 
οποίων τα δημοτολόγια είναι γραμμένοι, παίρνουν δέκα μόρια. 
Τ ο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τους υποψήφιους 
που υποβάλλουν αίτηση στους νομούς Αττικής και Θεσσαλο
νίκης και είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων 
όμορων με αυτούς νομών

β) Οι αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής, που από τις κείμενες 
διατάξεις επιτρέπεται να προσληφθουν στο δημόσιο τομέα, 
παίρνουν δεκαπέντε μόρια, αν επιλέξουν την περιφέρεια του 
νομού στην οποία διαμένουν και δέκο μόρια αν επιλέξουν 
συνεχόμενο νομό με την περιφέρεια του νομού, στον οποίο 
διαμένουν Ot διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της πρηγού- 
μενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα

γ) Υποψήφιοι που δηλώνουν εγγραφως στην αίτησή τους 
ότι επιλέγουν ως τοπο διορισμού απομακρυσμένη περιοχή κατά 
το επόμενό εδάφιο, επε συντρέχει είτε όχι η προϋπόθεση 
εντοπιοτητας κστό τις διατάξεις α' και β παίρνουν τριαντα 
μόρια. Με προεδρικό διαταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ορίζονται οι νησιωτικές 
ή άλλες απομακρυσμένες περιοχές για την εφαρμογή, της 
διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.

δ) Υποψήφιοι με το ευεργέτημο της απομακρυσμένης πε
ριοχής κατα ης διατάξεις της περίπτωσης γ υποχρεούνται να 
υπηρετησουν στον τοπο διορισμού τους τουλάχιστον πεντε 
έτη χωρίς δυνατότητα μετάθεσης ή απόσπασης. Υποψήφιοι, 
που διορίζοντοι σωρευπκά με το ευεργέτημα της εντοπιότητας 
και της απομακρυσμένης περιοχής παίρνουν το άθροισμα των 
μορίων, που προβλέπονται για τα δύο ευεργετήματα και υπο- 
χρεούνται να υπηρετήσουν στον τοπο διορισμού τους τομλό-
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χιστον οκτώ έτη. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 
20 του νόμου αυτού έχει ανάλογη εφαρμογή, και γιο τους 
διοριζόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 
Βο_δ της nap. 1 του άρθρου αυτού"

Γ. Νυκτερινό σχολείο:
'Οσοι αποφοίτησαν από νυκτερινό σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης παίρνουν δέκα μόρια. εα> όσον φοίτησαν σε νυ
κτερινό σχολείο τις τρεις τελευταίες τάξεις.

Δ. Ηλικία:
Ο αριθμός των μορίων καθορίζεται μετά τη συμπλήρωση του 

34ου έτους σε 12 μόρια, του 33ου έτους σε 11 μόρια, του 
32ου έτους σε 10 μόρια, του 31ου έτους σε 9 μόρια του 30ού 
έτους σε 8 μόρια, του 29ου έτους σε 7 μόρια, του 28ου έτους 
σε 6 μόρια, του 27ου έτους σε 5 μόρια του 26ου έτους σε 4 
μόρια, του 25ου έτους σε 3 μόρια, του 24ου έτους σε 2 μόρια 
και του 23ου έτους σε 1 μόριο.

Ε. Χρόνος κτήσης πτυχίου:
Οι πτυχιούχοι τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

παίρνουν τον αριθμό μορίων που προκύπτει από τη διαίρεση 
του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν από την απόκτηση 
του πτυχίου έως την υποβολή της αίτησης με τον αριθμό έξι 
Ος ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου θεωρείται η πρώτη του 
επόμενου μήνα, από τη λήψη του τίτλου και ως ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης θεωρείται η τελευταία ημέρα του μήνα, 
μέσα στον οποίο περιλαμβάνεται η ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

2. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 7 εφαρμόζονται 
ανάλογα.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδΐδεται με πρόταση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Δημόσιας Διοίκησης της 
παραγράφου 5 του άρθρου 17, μπορεί να τροποποιούνται και 
συμπληρώνονται οι κλίμακες και ot συντελεστές των βαθμών 
της παραγράφου 4 του άρθρου 6, τα μόρια της παραγράφου 
6 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 9. τα 
κριτήρια του παρόντος άρθρου και να καθιερώνονται νέα κρι
τήρια με προσδιορισμό των αντίστοιχων μορίων, για την κατά
ταξη των υποψηφίων στους οικείους πίνακες.

Η ισχύς του διατάγματος ορίζεται να αρχίζει ένα έτος μετά 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδΐδεται με πρόταση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων, σνακαθορίζονται οι κλίμακες των βαθμών 
της παρσγραφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 9 και προσαρμόζονται στο εκάστοτε ισχύον σύστημα 
αξιολόγησης των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 11
Πλήρωσή θέσεων οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης

1. Για την πλήρωσή των αδιαβάθμητων θέσεων υπαλλήλων 
κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και συνδέσμων 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των διαβαθμι
σμένων θέσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΆ.) με 
πληθυσμό μικρότερο από 5.000 κατοίκους, κατά την τελευταία 
επίσημη απογραφή, των ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων 
τους, για τις οποίες απαιτούνται τα τυπικό προσόντα που 
ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1. 8 παρ. 1 και 2 
και 9 πορ. 1-3, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 
1 έως 10 και οι ειδικότερες ρυθμίσεις των επΡμενων παρα
γραφών.

2. Η προκήρυξη εκδΐδεται από το αρμόδιο γιο το διορισμό 
όργανο του οικείου οργανισμού της προηγούμενης παραγρά
φου, μετά την κοινοποίηση ά αυτόν της απόφασης του Υ
πουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, στην οποίο ορίζεται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3, ο αριθμός των 
θέσεων που εγκρινεται να πληρωθούν.

3. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μια καθημερινή 
εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, καθώς και σε μια 
καθημερινή εφημερίδα της έδρας του οικείου οργανισμού, εφ 
όσον εκδίδονταε 'Ομοια περίληψη τοιχοκολλαται στο κατάστημα 
της νομαρχίας και του οικείου οργανισμού. Για την τοιχοκόλ
ληση συντασσονται σχετικά αποδεικτικά που υπογράφονται από 
αυτόν που ενεργεί την τοιχοκόλληση και από ένα μάρτυρα Η 
δημοσίευση και η τοιχοκόλληση γίνεται τουλάχιστο δεκαπέντε 
ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή 
αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων, που ορίζεται στην προκήρυξη, δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες.

4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στον οργανισμό
5. Αρμόδιος για την κατάρτιση των πινάκων είναι ο οικείος 

νομάρχης, στον οποίο αποστέλλεται από τον οργανισμό, μέσο 
σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή 
των αιτήοεων, το ένα αντίτυπο απ όλες τις αιτηοεις που 
υποβλήθηκαν.

6. Οι οριστικοί πίνακες της παραγράφου 10 του άρθρου 6 
αποστέλλονται στον οργανισμό την ίδια ημέρα που τοιχοκολ- 
λούνται στο νομαρχιακό κατάστημα.

7. Η πλήρωση των θεσεων γίνεται από τους υποψηφίους 
των πινάκων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες 
αυτούς.

Άρθρο 12
Δοκιμαστική περίοδος

1. Οι μέχρι 31.12.1992 διοριζόμενοι κατά τις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου, σε θέσεις μόνιμου προσωπικού του Δη
μοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης διανύουν δοκιμαστική πε
ρίοδο τριών ετών. Από 1.1.1993 ισχύει ο χρόνος δοκιμαστικής 
υπηρεσίας που προβλέπεται από πς διατάξειο τ.· ·; Υπαλληλικού 
Κώδικα.

2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 
υπηρεσίας τους παρακολουθούν ειδικό προγράμματα επιμόρ
φωσης, ασκούνται πρακτικό σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου 
τομέα και υποβάλλονται σε ειδικές δοκιμασίες εμπέδωσης των 
νέων γνώσεων τους. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, που εκδΐδεται ύστερα από γνώμη του διοι
κητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, 
καθορίζονται ειδικότερο τα σχετικό με την επιμόρφωση, την 
πρακτική άσκηση και την ειδική δοκιμασία που θα αποδεικνύει 
την εμπέδωση των νέων γνώσεων των δόκιμων υπαλλήλων, 
καθώς και κόβε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Η μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων γίνεται αφού 
διανύσουν ευδόκιμα το χρόνο της δοκιμαστικής υπηρεσίας, 
γεγονός που αποδεικνύεται οπό ειδικές εκθέσεις των προϊ
σταμένων των υπηρεσιών στις οποίες υποβλήθηκαν σε πρακτική 
άσκηση και ύστερα απο ειδική δοκιμασία που θα αποδεικνύει 
την εμπέδωση των νέων γνώσεων.

4. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
87 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/1977).

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
Προσωπικά με σχέση ιδιωτικού δικαίου- 

Συμβάσεις μίσθωσης έργου

Άρθρο 13
Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη παροδικών αναγκών.

1. Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, για κάλυψη 
παροδικής φύσης εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
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αναγκών, επιτρέπεται όπου προβλέπεται από τις κείμενες διο- 
τά£εις -
... 2. Με προεδρικά διαταγματο, που εκδίδονται με πρόταση 

■Bay. Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οικονομικών και 
του οικείου υπουργου, καθορίζεται για το δημόσιε, τους οργα
νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικς πρόσωπό 
δημοσίου δίκαιου το είδος της κατο την προηγούμενη παρά
γραφο ανάγκης για κάθε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας 
του οικείου φορέα και το κατ αριθμό ανώτατο οριο προσωπικού 
που μπορεί να προσλαμβάνεται Αν πρόκειται για ανάγκες που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση προγραμμάτων δημοσίων ε
πενδύσεων η προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας η κατά την 
εκπλήρωσή υποχρεώσεων απο συμβάσεις με διεθνείς οργανι
σμούς, τα πιο πάνω προεδρικά δ.αταγμΐ-.ε ωκϋδονιαι με πρό
ταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εθνικής Οικο
νομίας και Οικονομικών. Για τους Λοιπούς φορείς του δημοσίου 
τομέα, .εκδίδεταί απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης 
του οικείου φορέα, η οποία εγκρινετοι με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και 
του υπουργου που ασκεί την εποπτεια

Στις περιπτώσεις που το πιο πάνω καθοριζόμενο ανώτατο 
οριο αφορά προσωπικό που κϋΛυπτει δραστηριότητες και ανά
γκες περισσότερων φορέων, κατανεύονται κατ έτος στους 
φορείς αυτούς με κοινές αποφαοεις του οικείου η των οικείων 
υπουργών.

Τα παραπάνω προεδρικά διαταγματα και οι αποφάσεις μπορεί 
να τροποποιούνται ανο διετία απο την έκδοσή τους , με την 
ίδια, διαδικασία

Διατάξεις που προβλέπουν την πρόσληψη προσωπικού, σύμ
φωνα με την παραγραφο 1 του αρμρου αυτού, παυουν να 
ισχύουν, μετά την πάροδο εξάμηνου απο τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού. Η παραπάνω εξαμηνη προθεσμία μπορεί να πο- 
ραταθεί για τέσσερις ακόμη μήνες, με.απόφαση του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του παραπάνω προ
σωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα, έκτος από το Δημόσιο 
, ν.π,δ.δ. και ο.τ.α., καθορίζονται με την ίδια διαδικασία που 
ττροβεπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

.3..Οι προσλαμβανόμενοι για την κάλυψη πρόσκαιρων ανο- 
•γκών της,υπηρεσίας πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 2ΐο 
έτος της ηλικίας τους και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
Αν πρόκειναι για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών 
αναγκών, κατωτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη είναι το 1 θο 
έτος συμπληρωμένα, οποτε δεν απαιτείται η εκπλήρωσή από 
τον προσλαμβανόμενο των στρατιωτικών του υποχρεώσεων

Ανώτατο όριο ηλικίας γιο την πρόσληψη ορίζεται το 60ό 
έτος γιο την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών και το 64ο έτος γιο 
την κάλυψη εποχιακών αναγκών η άλλων περιοδικών αναγκών. 
Σε περίπτωση στράτευσης του προσλαμβανόμενου κατά τη 
διαρκειο της εργασιακής σύμβασης του, η ουμβαση εργασίας 
λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμιο αποζημίωση.
- Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγέ
νεια και να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, απαγό
ρευση ή διχαστική αντίληψη, σύμφωνα με πς οικείες διατάξεις 
ή κανονισμούς που ισχύουν γιο το μόνιμό ή τακτικό προσωπικό 
του κάθε συγκεκριμένου φορέα

4. Σχετικά με τη συνδρομή των πιο πάνω στοιχείων, ο 
προσλαμβανόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρ
μόδια για την πρόσληψη υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του άρ
θρου 6 του ν. 1599/1986.

Αν η δήλωσή είναι ψευδής ή ανακριβής ως προς οποιοδηποτε 
στοιχεία, η σύμβαση εργασίας ετναι αυτοδικαίως άκυρη και η 
πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη εφαρ
μογής και των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του πιο 
πάνω νομού.

5. Η απασχόληση του κατά το άρθρο αυτό προσωπικού σε 
έργα ή καθήκοντα άσχετο με εκείνα για τα οποία προοληφθηκε 
ή ξένα με την ειδικότητά του απαγορεύεται

6. Για όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα ο χρόνος 
διάρκειας της σύμβασης εργασίας γιρ την κάλυψη εποχιακών

ή περιοδικών αναγκών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση vc 
υπερβεί τους πέντε μήνες ή το σύνολο των εκατό ημερομίσθιων 
ετησιως. αν η απασχόληση είναι διακεκομμένη. Για προσωπικό 
που προσλαμβάνεται για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών ο 
χρονος διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορίζεται κατανώτο- 
ταο οριο σε ενα έτος, που μπορεί νο παραταθεί για ένα ακόμη 
το πολύ έτος

Γ ic το προοωπικο πρόσκαιρων αναγκών των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ερ
γασίας ορίζεται κατανώτατο όριο σε ένο έτος και ειδικό για 
την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών αναπτυξιακού συνδέσμου, 
νέου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που προκύπτει από 
ένωση και κοινών υπηρεσιών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης, το παραπανω όριο του ενός έτους μπορεί να παρατεινεται 
με απόφαση του νομάρχη για ένα ακόμη το πολύ έτος

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή γιο 
όσους προσληφθουν μετό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού 
Συμβάσεις προσωπικού που υπηρετεί κατό τη δημοσίευση του 
νόμου αυτου εξακολουθούν νο διέπονται ως προς το χρόνο 
απασχόλησης από πς διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσληψή 
του.

7. Μετά τη λήξη του πιο πάνω χρόνου απασχόλησης η 
σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό απο
χωρεί απο την υπηρεσία δίχως καμιο αποζημίωση για την αίτιο 
αυτή και χωρίς καμιο διατύπωση. Οποιοδηποτε παράταση της 
αρχικής σύμβασης ή ανανέωση με σύναψη νέας σύμβασης πέρο 
απο το ανώτατο κατό περίπτωση χρονικό ^ριο απασχόλησης 
απαγορεύεται. Το αρμόδιο γιο την εκκαθάριση των αποδοχών 
όργανο παυουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό που 
διατηρείται κατά παράβαση των προηγουμένων διατάξεων, άλ
λως το καταβαλλόμενο ποσό καταλογίζονται ο αυτούς

8 Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλο αρμόδια όργανα, που 
ενεργούν κατο παραβαοη των προηγουμένων παραγράφων, 
διώκονται επίσης και σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού 
Κώόικο για παράβαση καθήκοντος κατεγκλιση οποιουδήποτε 
πολίτη η αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην 
αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία, κατό πς οικείς διατάξεις.

9. Όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεουνται σε 
ετήσιο προγραμμαπσμο των προσλήψεων του πόσης φύσης 
προσωπικού για κάλυψη παροδικής φύσης, εποχιακών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης ορίζονται ο χρόνος και η διαδικασία 
κατάρποης και έγκρισης του προγράμματος, το στοιχείο που 
πρεπει νο περιλαμβάνει, το όργανο στα οποία υποβάλλεται, ο 
χρονος υποβολής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του δημόσιου τομέα γνωστοποιούν 
στον οικείο νομάρχη τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται 
να προαληφθεί κατο ειδικότητα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δίκαιου, για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών τους στην περιφέρεια του νομού, που 
δεν εμπίπτουν στην κατό το άρθρο 9 του ν. 1476/1984 έννοια 
των απρόβλεπτων και επειγουοών αναγκών.

Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με τον όρο ότι έχουν εγκριθεί 
οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό της οικείας υπη
ρεσίας. Στο έγγραφο της γνωστοποίησης αναφεροντα; τεκμη
ριωμένο ο σχετικές ανάγκες και οι διατάξεις που επιτρέπουν 
την πρόσληψη και τα προβλεπομενα στην παρ. 11 στοιχεία, 
εκτός από το στοιχείο της περίπτωσης δ.

10. Ο νομάρχης, εφόσον από τις κείμενες για κόθε φορεο 
διατάξεις παρέχεται δυνατότητα πρόσληψης, εκτιμά πς αναγκες 
του φορέα και εγκρίνει, μέσο στο πλαίσιο της γενικότερης 
κυβερνητικής πολίτικης, κατά ειδικότητα και φορέα, τον αριθμό 
του προσωπικού που θα προαληφθεί.

11. Γιο την πρόσληψη του προσωπικού της προηγούμενης 
παραγράφου ο φορέας εκδίδει προκήρυξή, στην οποία αναφέ- 
ρονται:

α) Οι αναγκες που θα αντιμετωπιστούν με την πρόσληψη 
του προσωπικού.

β) Ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν, κατό ειδικότητα.
γ) τα γενικό και ειδικό προσοντο που προλέπονται κατό 

περίπτωση, οπό πς κείμενες διατάξεις.
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δ) το κατΟ περίπτωση ανώτατο και κατώτατο όριο ηλικίας.
ε) Η αρχή προς την οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των 

υποώη®ιων και η προθεσμία υποβολής, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από δέκα ήμερες από την τελευταία δημοσίευση 
στον τύπο ή την τοιχοκόλληση στο κατάστημα του φορέα

στ) Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας και ο τόπος 
της απασχόλησης.

12. Η προκήρυξή τοιχοκολλάται στα καταστήματα του εν- 
διαοεοομενου φορέα, της οικείος νομαρχίας του δήμου ή της 
κοινότητας της έδρας του φορέα και δημοσιεύεται περιληπτικό 
σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες, εφόσον εκ δίδονται στην πρω
τεύουσα του νομού.

13. Για την πρόσληψη του προσωπικού της παρ.9 καταρτί
ζονται από τον οικείο φορέα πίνακες υποψήφιων.

14. Στους πίνακες εγγρόφονται όλοι οι υποψήφιοι. Γκι την 
κατάρτιση των πινάκων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα οι δια
τάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 έως 9, 11 και 12, με εξαίρεση το 
τρίτο εδάφιο της παρ.9, και τών άρθρων θ και 9. Ot πίνακες 
αυτοί τοιχοκολλούνται στο κατάστημα του φορέα. Η προβλε- 
πόμενη απο τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 αίτηση 
διόρθωσης υποβάλλεται στον οικείο φορέα μέσα σε αποκλει
στική προθεσμία δέκα ημερών από την τοιχοκόλληση.,

Η διόρθωση γίνεται με πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη 
προσωπικού οργάνου του οικείου φορέα.

15. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης 
παραγράφου, οι πίνακες υποψηφίων είναι οριστικοί, τοιχοκολ- 
λούνται στο κατάστημα του οικείου φορέα και ισχύουν για την 
πρόσληψη προσωπικού της συγκεκριμένης προκήρυξης. Η 
πρόσληψη γίνεται με τη σειρά κατάταξης εγγραφής των υπο
ψήφιων στους οικείους πίνακες.

Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιοι δεν αποδέχονται 
την πρόσληψή τους ή αυτοί που προσλήφθηκαν αποχωρήσουν 
για οποιοδήποτε λόγο, καλούνται ot αμέσως επόμενοι κατά 
σειρά εγγραφής στον οικείο πίνακα, προκειμένου να συμπλη
ρωθεί ίσος αριθμός με τον αριθμό προσωπικού που περιλαμ
βάνεται στη σχετική προκήρυξη. Η πρόσκληση των υποψήφιων 
μπορεί να γίνεται και τηλεφωνικώς. Με απόφαση του Υπουρ
γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται το της διαδι
κασίας πρόσκλησης και πρόσληψης του προσωπικού του πα
ρόντος άρθρου, τα της α να πλήρωσής όσων δεν αποδέχονται 
την πρόσληψη ή αποχωρούν και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ
ρεια.

16. Ο νομάρχης, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση 
υποψηφίου που υπέβαλε αίτηση διόρθωσης του πίνακα, ελέγχει 
τη νομιμότητα των πινάκων που έχουν καταρτισθεί Αν κατά 
τον έλεγχο αυτόν διαπιστωθούν παραβάσεις, παρσγγέλλει στο 
αρμόδιο όργανο την αναμόρφωση του πίνακα σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν. Η ένσταση αυτή υποβάλλεται μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα της 
κοινοποίησης της απάντησης του φορέα στην αίτηση για διόρ
θωση του πίνακα

17. Οι διστάζεις των παραγράφων 5 έως 16 δεν έχουν 
εφαρμογή στις προσλήψεις που δεν είναι δυνατό να ποσγραμ- 
μοτισθούν δυο τουλάχιστο μήνες πριν από τη χρονολογία κατά 
την οποία επιβάλλεται να γίνουν και εφ όσον η χρονική διάρκεια 
των συμβάσεων δε θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες ή το 
σύνολο των ενενήντα ημερομίσθιων, ετησίως, αν η απασχόληση 
είναι διακεκομμένη.

Γ ια την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εχδίδεται 
πράξη του νομάρχη, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του 
ενδιαφερομένου φορέα.

18. Η πρόσληψη του προσωπικού της προηγούμενης παρο- 
γραφου γίνεται χωρίς διαδικασία με επιλογή από το αρμόδιο 
όργανο του οικείου φορέα, το οποίο εκτιμά τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα των υποφηφίων, λαμβόνοντας υπόψιη και 
κοινωνικά κριτήρια.

19. Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1057/1980 (ΦΕΚ 
152) και του άρθρου 301 του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204), που 
διατηρούνται σε ισχύ, πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ερ
γασίας ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, που εμφανίζονται σε περίπτωση κένω

σης θέσεων, επιτρέπεται, εφόσον έχει κινηθεί η νόμιμη διαδι- 
κασίο για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Οι θέσεις αυτές 
πληρουνται υποχρεωτικά με το διοοισυο υποψηφίων και κατά 
τη σειρά που έχουν στον οικείο οριστικό ενιαίο πίνακα της 
παρ. 10 του άρθρου 6, σύμφωνα με όσα οοίζονται στα εδάφια 
δεύτερο και τρίτο της παρ. 9 και των παρ. 10 και 11 του άρθρου
7. Ως έναρξη της νόμιμης διαδικασίας για την πλήρωση των 
θέσεων αυτών με διορισμό τακτικού προσωπικού νοεπαι το 
έγγραφο με το οποίο ζητείται από τον οικείο νομάρχη η διάθεση 
του αναγκαίου αριθμού υποψηφίων Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
κάλυψης άμεσων αναγκών η προσωρινή πρόσληψη επιτρέπεται 
και πριν απο την έκδοση του έγγραφου του προηγούμενου 
εδαφίου. Σε περίπτωση κατύ την οποία δεν είναι δυνατή η 
πλήρωση των θέσεων απο υποψηφίους των ενιαίων οριστικών 
πινάκων της παραγ ράψου 10 του άρθρου 6 εκ δίδεται ειδική 
προκήρυξη, η οποία πάντως δημοσιεύεται το αργότερο μέοα 
σε τρεις μήνες από την προσωρινή αυτή πρόσληψη προσωπι
κού.

Σε κόβε περίπτωση, για τους προσλαμβανόμενους με τις 
παραπάνω διατάξεις μισθωτούς, η σύμβαση εργασίας λύεται 
αυτοδικαίως μόλις συμπληρωθούν εννέα μήνες από την ημε
ρομηνία πρόσληψης. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της 
παρ. 7 και της παραγράφου 8 εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση 
παράβασης των οριζομένων στην παράγραφο αυτή.

20. Διατηρούνται σε ισχύ ο διαδικασίες πρόσληψης που 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1057/1980 και του 
άρθρου 302 του ν. 1188/1981.

21. Διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 19 
του ν. 1514/1985 και του ν. 706/1977, όπως ανπκαταστάθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 
70), για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβααση ορισμένου 
χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των ερευνητικών 
προγραμμάτων.

22. Γιο ας ανάγκες των έργων που εκ τελούνται με αυτεπι
στασία από δήμους, κοινότητες, συνδέσμους δήμων, κοινοτή
των ή δήμων και κοινοτήτων, δημοτικών ή κοινοτικών νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων επιτρέπεται η πρόσληψη προσω
πικού οποιοσδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, εφ όσον δεν επαρκεί το προσωπικό 
που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου, με απόφαση 
των δημάρχων, των προέδρων κοινοτήτων και των προέδρων 
των διοκητικών συμβουλίων των πιο πΟνω νομικών προσώπων 
και επιχειρήσεων, ο αριθμός του οποίου και η διάρκεια απο- 
σχόλησής του προσδιορίζονται από τη φύση και τις ανάγκες 
του έργου και πάντοτε μέσα στα όρια της μελέτης του. Οι 
δαπάνες για τις αμοιβές του παραπάνω προσωπικού και οι 
σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις δια
τιθέμενες για το έργο πιστώσεις.

Το προσωπικό ουτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί 
το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύμβασής του. δίχως 
καμιά αποζημίωση για την αιτία αυτή και δίχως καμιά διατύπωση. 
Για το προσωπικό ουτό ισχύουν επίσης οι διατάξεις των πα
ραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου αυτού Μεταφορά του προ
σωπικού αυτού από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται συμπληρωματικό οι διατάξεις της ερ
γατικής νομοθεσίας

Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27Α) άρθρο 34 παράγραφοι 1-6 και 8-9 
και 11 που έχουν ως εξής:

~ Αρθρο 34
Μετάταξη - μεταφορά προσωπικού

1. Επιτρέπεται η μετάταξη τακτικών υπαλλήλων α) από 
υπουργείο σε υπουργείο ή σε νπδδ ή ο.τ.α., β) από ν.π,δ.δ. 
σε Υπουργείο ή άλλο ν.π,δ.δ. ή ο.τ.α., γ) από ο.τ.α. σε 
υπουργείο ή ν.π,δ.δ. ή άλλο ο.τ.α και δ) από φορείς του 
δημόσιου τομέα των περιπτώσεων γ, ε . στ και ζ της παρ. 6 
του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. όπως ισχύει, σε υπουργείο, 
ν.π,δ.δ. και ο.τ.α., ύστερο από σύμφωνη γνώμη των οικείων 
υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο
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πλεονάζουν οπτήν υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργαΜκώς. Η 
μετάταξη γίνεται και χωρίς αίτηση των υπαλλήλων

2 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2-10 
TOU άρθρου 20 του ν. 1735/1987.

Α 'Εκτακτο προσωπικά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρονου, φορέων του δημοσίου τομέα των περιπτώ
σεων γ, ε , στ και ζ της παρ.6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. 
Οπως ισχύες εφ'οσον με οποιονδηποτε τρόπο πλεονάζει, μπο
ρεί να μεταφέρεται, με αίτηση ή χωρίς αίτηση, σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, ν.ιτδ.δ. και ο.τ.α. και να κατατάσσεται σε κενες 
θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου, 
εφ'όσον έχει τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα που προ- 
βλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δευ υπαρχουν κενές θέσεις, 
η κατάταξη γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργα
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχος εκπαιδευ
τικής βαθμίδας, ο. οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως με την 
απόφαση μεταφοράς κατά ειδικότητα και αριθμό ίσο με τον 
αριθμό των προσώπων που θα καταταγουν σαυτες Για το 
συνολικό αριθμό των θέσεων αυτών κατά ειδικότητα εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδο της Κυβερνήσεως. Οι πιο 
πάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως μόλις 
κενωθούν με οποιονδηποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό 
διέπεται από τις διατάξεις του Κεψ.Π του ν. 9S3/1979 ή του 
ν. 1188/1981, προκειμένου γιο το προσωπικό των ο.τ.α., όπως 
ισχύουν.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 
13, 14, 15 εδάφ. α', 16, 17 και 18 του άρθρου 20 του ν. 
1735/1987.

5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρμόζονται σε φορείς 
του δημοσίου τομέα που δεν είναι βιώσιμου ιδίως λόγω πτώ
χευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση

6. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται και για τη μεταφορά 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. που πλεονάζει για 
οποιονδηποτε λόγο στην υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανι- 
κώς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και
4.

8. Ο αριθμητικός κατά κλάδο ή ειδικότητα καθορισμός του 
πλεονάζοντος προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού, ύστερα 
από γνώμη επιτροπής που συγκροτείται με αποψαση του Υ
πουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης από:

α) έναν εκπρόσωπό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ
νησης,

β) έναν εκπρόσωπο του οικείου Υπουργού,
γ) έναν εκπρόσωπο του οικείου ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α ή άλλου 

φορέα του δημόσιου τομέα,
δ) έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης δευτερο

βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που καλύπτει τους εργο- 
ζομένους του οικείου φορέα,

ε) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή της Γ.Σ.Ε.Ε..
Οι λεπτομέρειες της συγκρότησης και ο τρόπος λειτουργίας 

της επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προε
δρίας της Κι^έρνησης, ύστερα από γνώμη της Α Δ,Γ Δ Υ. και 
της Γ.Σ.Ε-Ε-, με δυνατότητα καθορισμού κοινού συνδικαλιστικού 
εκπροσώπου για περισσοτέρους φορεις.κοθως και κοινού εκ
προσώπου περισσότερων φορέων.

9. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
που εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.Δ.Ε Λ Υ κα Γ Τ F F 
καθορίζεται η διαδικασία κα: τα «κτήρια για τον ατομικό καθο
ρισμό του πλεονάζοντος προσωπικού καθώς και τα «κτήρια 
«2 η διαδικασία γιο την κατανομή του προσωπικού αυτού σε 
υπηρεσίες που έχουν ζητήσει την κάλυψη αναγκών τους με 
μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού. Αν η ΑυΣ.Ε.Δ.Υ. ή η Γ.Σ.Ε.Ε. 
δεν εκφέρει τη γνώμη της μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες απύ 
τότε που θσ παραλάβει το σχέδιο της πιο πάνω απόφασης, η 
απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της αλγλυ η της 
Γ.Σ.Ε.Ε.. Η απόφαση της παραγράφου αυτής εκδίδεται εντόίς

δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της γνώμης της Α.Δ F A Y, 
και της Γ.Σ.Ε.Ε..

Προτεραιότητα σπς μετατάξεις ή μεταφορές πλεονάζοντος 
ηοοσωτκχου έχουν οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει σχετική 
αίτηση, ύστερα από εκτίμηση των προβαλλόμενων στην αίτηση 
λόγων.

Ως κριτήρια γιο τον ατομικό καθορισμό του πλεονάζοντος 
προσωπικού λαμβάνονται ιδίως ο συνολικός χρονος υπηρεσίας, 
η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η συνυπηρέτηση ή επαγ
γελματική εγκατάσταση συζύγων και οι σπουδές τέκνων σε 
σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγραφών πλην της 
παρ 10 ισχύουν για δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως'

10) ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101) άρθρο 85 τελευταίο εδάφιο που 
έχει ως εξής:

"Αρθρο 85

Ανάθεση ελέγχων οικονομικής διαχείρισης στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο

Κατά τη διενεργειο του ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνέδριου, αρμόδιο δε για τον 
καταλογισμό όιργανο όταν συντρέχει περίπτωση είναι το κλι
μάκιο αυτό.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημό
σιος διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συ
ναφείς διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης 

Άρθρο 1
Πρόγραμμα διοικητικού εκσυγχρονισμού

1. Για τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση μέτρων 
καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, βελτίωσης των μεθόδων 
και διαδικασιών, αύξησης της παραγωγικότητας, αναβάθμισης 
του προσωπικού, προσαρμογής των οργανωτικών δομών, απο
κέντρωσης αρμοδιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση ιδίως της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπη
ρεσιών που παρέχουν οι φορείς του δημόσιου τομέα καταρ
τίζεται κάθε τρία χρονιά πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της δη
μοσιάς διοίκησης arc πλαίσια της οικονομικής κα κοινωνικής 
ανάπτυξης της χώρας, το οποίο εγκρίνεται από τη Βουλή. Στο 
πρόγραμμα σνοφέρσνται οι μέθοδος οι διαδικασίες, το συστή
ματα ορθολογικής οργάνωσης, λειτουργίας κα: στελέχωσης κα 
θα προβλεπονται τα μέσα που απαιτούνται για την πραγμάτωση 
των ανωτέρω σκοπών.

2. Το, κατά την παρ. 1, πρόγραμμα καταρτίζεται από το 
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης σε συνεργασία με όλα 
τα υπουργεία και με τη συμμετοχή των Α.Ε.1. της ημεδαπής, 
φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ειδικών 
επιστημόνων.

Στο πρόγρομμε καθορίζονται οι στόχοι που εξειδικεύονται 
για κάθε υπουργείο και γιο τα εποπτευόμενα απ' αυτό ν.π,δ.δ. 
και ν.π,εδ. του δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα ορισπκοποιείται το αργότερο το Σεπτέμβριο, 
με τη συνεργασία των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατατίθεται στη Βουλή


